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PR_COD_1consamCom

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 elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0408),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 175 artiklan kolmannen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0150/2020),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
työjärjestyksen 58 artiklan mukaisen yhteiskäsittelyn,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- 
ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, talousarvion 
valvontavaliokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnot, 

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kannan 
tarkistuksina,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0214/2020),

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

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan kolmannen kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon2, 
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,
sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 120 ja 
121 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on harjoitettava talouspolitiikkaansa niin, että ne 
myötävaikuttavat unionin tavoitteiden toteuttamiseen neuvoston laatimat laajat 
suuntaviivat huomioon ottaen. SEUT-sopimuksen 148 artiklan mukaan jäsenvaltioiden 
on toteutettava työllisyyspolitiikkaa, jossa otetaan huomioon työllisyyttä koskevat 
suuntaviivat. Sen vuoksi jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittaminen on yhteistä 
etua koskeva asia.

(2) SEUT-sopimuksen 175 artiklassa määrätään muun muassa, että jäsenvaltioiden olisi 
sovitettava talouspolitiikkaansa yhteen siten, että saavutetaan 174 artiklassa vahvistetut 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteet.

(2 a) SEUT-sopimuksen 174 artiklassa määrätään, että edistääkseen koko unionin 
sopusointuista kehitystä unioni kehittää ja harjoittaa toimintaansa taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. Lisäksi siinä määrätään, 
että unioni pyrkii erityisesti vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä. Asianomaisista alueista 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota maaseutuun, teollisuuden muutosprosessissa 
oleviin alueisiin, saariin, syrjäisimpiin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon 
tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
1 EUVL C , , s. .
2 EUVL C , , s. .
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joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, ja saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin, 
ja niiden lähtökohdat ja erityispiirteet olisi otettava huomioon unionin politiikkojen 
täytäntöönpanossa.

(3) Unionin tasolla kansallisten uudistusten painopisteet määritellään ja niiden toteutusta 
seurataan talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä ’EU-ohjausjakso’, 
sekä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden, Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden, energiaunionin hallinnon yhteydessä 
hyväksyttyjen kansallisten ilmasto- ja energiasuunnitelmien ja oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien puitteissa. Olisi tarkasteltava myös 
yhteisvastuullisuuteen, yhdentymiseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja 
vaurauden oikeudenmukaiseen jakautumiseen perustuvia uudistuksia siten, että 
tavoitteena on luoda laadukkaita työpaikkoja ja kestävää kasvua, varmistaa 
yhdenvertaiset mahdollisuudet ja niiden saatavuus ja sosiaalisen suojelun 
yhdenvertaisuus ja saatavuus, suojella haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä ja 
parantaa kaikkien kansalaisten elintasoa. Jäsenvaltiot laativat omat monivuotiset 
kansalliset investointistrategiansa tukemaan näitä uudistuksia. Kyseiset strategiat olisi 
tapauksen mukaan esitettävä vuotuisten kansallisten uudistusohjelmien yhteydessä 
keinona sellaisten ensisijaisten investointihankkeiden suunnittelemiseksi ja 
koordinoimiseksi, joille myönnetään kansallista ja/tai unionin rahoitusta.

(3 a) Kuten komissio totesi vuoden 2020 vuotuisessa kestävän kasvun strategiassa ja EU-
ohjausjakson vuoden 2020 kevään ja kesän paketeissa, EU-ohjausjakson avulla olisi 
pyrittävä panemaan täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari ja saavuttamaan Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet.

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen vuoden 2020 alussa muutti tulevien vuosien talous-, 
sosiaali- ja budjettinäkymiä unionissa ja koko maailmassa ja edellytti unionilta ja 
jäsenvaltioilta kiireellisiä, tehokkaita ja koordinoituja toimia kaikille jäsenvaltioille 
aiheutuneista valtavista taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista selviämiseksi. Covid-
19-pandemia on kärjistänyt väestörakenteeseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen ja 
yhteenkuuluvuuteen liittyviä haasteita, joiden seuraukset ovat olleet erilaisia eri 
jäsenvaltioissa. Covid-19-kriisi samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi ovat 
osoittaneet, että vahvoihin ja kestäviin taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden, kestävien ja palautumiskykyistentalouksien ja rahoitus- ja 
hyvinvointijärjestelmien luominen auttaa jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä nopeammin oikeudenmukaisella ja osallistavalla 
tavalla. Palautumiskyvyn puute voi myös johtaa häiriöiden kielteisiin 
heijastusvaikutuksiin jäsenvaltioiden välillä tai koko unionissa, mikä aiheuttaa 
haasteita unionin lähentymiselle ja yhteenkuuluvuudelle. Tässä mielessä 
koulutuksen, kulttuurin ja terveydenhuollon menojen vähentäminen saattaa 
osoittautua haitalliseksi pyrittäessä nopeaan elpymiseen. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet ja yhteiskunnat elpyvät kriisistä. Tämä puolestaan riippuu siitä, 
miten suuri julkisen talouden liikkumavara ja mitä toimenpiteitä jäsenvaltioilla on 
käytettävissään kriisin sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi, ja 
niiden talouksien ja sosiaalisten rakenteiden palautumiskyvystä. Kestävillä ja kasvua 
edistävillä uudistuksilla ja investoinneilla, joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia, lujitetaan jäsenvaltioiden palautumiskykyä, lisätään tuottavuutta ja 
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kilpailukykyä ja vähennetään riippuvuutta hiilellä tuotettavasta energiasta. Ne ovat 
sen vuoksi olennaisen tärkeitä, jotta taloudet saadaan taas jaloilleen ja vähennetään 
eriarvoisuutta ja eroja unionissa. 

(5) Unionin toimintapoliittisiin painopisteisiin kuuluu sellaisten kestävien ja kasvua 
edistävien uudistusten ja investointien toteuttaminen, joilla myötävaikutetaan 
yhteenkuuluvuuteen ja kansantalouksien, yhteiskuntien ja instituutioiden hyvän 
palautumiskyvyn luomiseen, lujitetaan sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia Pariisin sopimuksen kanssa yhteensopivalla tavalla.  ▌Ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen ohjaamiseksi kestävälle, oikeudenmukaiselle ja 
osallistavalle uralle ja ylöspäin suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. Tämä on pandemiakriisin jälkeen entistäkin 
tarpeellisempaa nopean elpymisen pohjustamiseksi.

(5 a) SEUT-sopimuksen 2 ja 8 artiklassa määrätään, että unioni pyrkii kaikissa toimissaan 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa. Sen vuoksi sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
sekä sukupuolitietoinen budjetointi olisi otettava käyttöön kaikessa unionin 
toimintapolitiikassa ja lainsäädännössä.

(5 b) Naiset ovat olleet covid-19-kriisin eturintamassa, koska heitä on enemmistö 
terveydenhuollon työntekijöistä kaikkialla unionissa, ja he joutuvat sovittamaan 
palkattoman hoivatyön yhteen työhön liittyvien velvoitteidensa kanssa. Tilanne on 
muodostunut yhä vaikeammaksi yksinhuoltajille, joista 85 prosenttia on naisia. 
Investoiminen vahvaan hoivainfrastruktuuriin on olennaisen tärkeää myös siksi, että 
voidaan varmistaa sukupuolten tasa-arvo ja naisten taloudelliset 
vaikutusmahdollisuudet, rakentaa palautumiskykyisiä yhteiskuntia, torjua 
epävarmoja työoloja naisvaltaisella alalla, vauhdittaa työpaikkojen luomista, estää 
köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ja vaikuttaa myönteisesti 
bruttokansantuotteeseen, kun useammat naiset voivat tehdä palkkatyötä.

(6) Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit vähenevät usein 
jyrkästi. Sen vuoksi tässä nimenomaisessa tilanteessa on ▌olennaisen tärkeää tukea 
strategisia julkisia ja yksityisiä investointeja, jotka tuottavat eurooppalaista lisäarvoa, 
lieventää pandemian vaikutuksia, jotta voidaan vauhdittaa elpymistä, auttaa 
saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet ja luomaan 
sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, vahvistaa pitkän aikavälin 
kasvupotentiaalia, jotta saadaan konkreettisia tuloksia reaalitaloudessa, sekä 
vahvistaa instituutioiden palautumiskykyä ja kriisivalmiutta. Investoiminen vihreään 
ja digitaaliseen teknologiaan, tutkimukseen ja innovointiin, tietoon perustuva talous 
mukaan luettuna, valmiuksiin ja prosesseihin, joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan ja kiertotalouteen, ja energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden avainaloilla, on tärkeää oikeudenmukaisen, 
osallistavan ja kestävän kasvun saavuttamiseksi ja työpaikkojen syntymisen 
edistämiseksi. Tällaiset investoinnit auttavat myös parantamaan unionin 
palautumiskykyä ja vähentämään sen riippuvuutta muista maista monipuolistamalla 
keskeisiä toimitusketjuja. Yhtä tärkeää on investoida yleishyödyllisiin taloudellisiin 
palveluihin ja yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin, jotta voidaan edistää sosiaalista 
osallisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

(6 a) Elpyminen olisi saatava aikaan ja unionin ja sen jäsenvaltioiden palautumiskykyä 
olisi vahvistettava rahoittamalla kuutta unionin painopistettä eli oikeudenmukaista 
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vihreää siirtymää, digitaalista muutosta, taloudellista yhteenkuuluvuutta, 
tuottavuutta ja kilpailukykyä, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, 
instituutioiden palautumiskykyä sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei 
eurooppalaisten seuraavasta sukupolvesta tule ”sulkutoimien sukupolvea”.

(6 b) Investoiminen vihreään teknologiaan, valmiuksiin ja uudistuksiin, joilla pyritään 
tukemaan oikeudenmukaista vihreää siirtymää ja vauhdittamaan siirtymistä 
kestävään energiaan, sekä asumisen turvallisuuteen ja tehokkuuteen ja muihin 
talouden avainaloihin on tärkeää, jotta voidaan edistää talouden hiilestä irtautumista 
pitkällä aikavälillä ja unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteita, edistää biologista 
monimuotoisuutta, saada aikaan kestävää kasvua, edistää kiertotaloutta ja auttaa 
luomaan työpaikkoja.

(6 c) Investoiminen digitaaliseen teknologiaan, infrastruktuuriin ja prosesseihin parantaa 
unionin kilpailukykyä maailmanlaajuisesti ja auttaa myös parantamaan unionin 
palautumiskykyä ja tekemään siitä innovatiivisemman ja riippumattomamman 
monipuolistamalla keskeisiä toimitusketjuja. Uudistuksilla ja investoinneilla olisi 
erityisesti edistettävä palvelujen digitalisointia, digitaalisen ja datainfrastruktuurin, 
klustereiden ja digitaali-innovointikeskittymien kehittämistä ja avoimia digitaalisia 
ratkaisuja. Digitaalisella muutoksella olisi myös kannustettava pienten ja 
keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, digitalisaatiota. Julkisissa 
hankinnoissa olisi noudatettava yhteentoimivuuden, energiatehokkuuden ja 
henkilötietojen suojan periaatteita, mahdollistettava pk-yritysten ja startup-yritysten 
osallistuminen ja edistettävä avoimen lähdekoodin ratkaisujen käyttöä.

(6 d) Unionin talouden kestävä elpyminen olisi pyrittävä mahdollistamaan uudistuksilla ja 
investoinneilla, joiden on tarkoitus lisätä taloudellista yhteenkuuluvuutta ja 
tuottavuutta, tukea pk-yrityksiä sekä lujittaa sisämarkkinoita ja parantaa 
kilpailukykyä. Näiden uudistusten ja investointien olisi myös edistettävä yrittäjyyttä, 
yhteisötaloutta, kestävän infrastruktuurin ja liikenteen kehittämistä, teollistamista ja 
uudelleenteollistamista sekä lievennettävä kriisin vaikutusta yhtenäisvaluutan 
hyväksymisprosessiin euroalueen ulkopuolisissa hakijajäsenvaltioissa.

(6 d a) Uudistuksilla ja investoinneilla olisi myös lisättävä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
autettava torjumaan köyhyyttä ja työttömyyttä. Niiden olisi johdettava laadukkaiden 
ja pysyvien työpaikkojen luomiseen ja muita heikommassa asemassa olevien ryhmien 
ja kansalaisten osallisuuteen ja mahdollistettava sosiaalisen infrastruktuurin ja 
sosiaalipalvelujen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun sekä sosiaalisen suojelun 
ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Tällaiset toimenpiteet ovat äärimmäisen tärkeitä sen 
vuoksi, että taloutemme voisivat elpyä ilman, että ketään jätetään jälkeen.

(6 e) Unionin olisi toteutettava toimia sen varmistamiseksi, ettei eurooppalaisten seuraava 
sukupolvi joudu pysyvästi kärsimään covid-19-kriisin vaikutuksista ja ettei 
sukupolvien välinen kuilu kasva entisestään. On välttämätöntä tehdä uudistuksia ja 
investointeja, joilla tuetaan koulutusta ja osaamista, myös digitaalisia taitoja, 
osaamisen roolia kohdentamalla aktiivisen työvoiman osaamisen kehittämiseen, 
uudelleen kouluttautumiseen ja uudelleen pätevöitymiseen liittyviä prioriteetteja 
sukupolvikohtaisesti, työttömien pääsyä työelämään edistäviä ohjelmia, 
koulutukseen, terveyteen, ravitsemukseen, työpaikkoihin ja asumiseen liittyviä lasten 
ja nuorten mahdollisuuksia ja niiden saatavuutta parantavia investointipolitiikkoja 
sekä sukupolvien välistä kuilua kaventavia politiikkoja.
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(6 f) Covid-19-kriisi on myös tuonut esiin, kuinka tärkeää on vahvistaa institutionaalista 
ja hallinnollista palautumiskykyä ja kriisivalmiutta erityisesti parantamalla 
liiketoiminnan ja julkisten palvelujen jatkuvuutta ja terveydenhuolto- ja 
hoivajärjestelmien saavutettavuutta ja kapasiteettia, parantaa julkisen hallinnon ja 
kansallisten järjestelmien tehokkuutta sekä minimoida hallinnollinen rasitus, 
tehostaa oikeusjärjestelmiä ja vahvistaa petostentorjuntaa ja rahanpesun vastaista 
valvontaa. Kokemuksista olisi otettava oppia, ja jäsenvaltioiden instituutioiden 
palautumiskykyä olisi parannettava.

(6 g) Vähintään 40 prosentilla kaikkien elpymis- ja palautumistukivälineen jäljempänä 
’tukiväline’ piiriin kuuluvien elpymis- ja palautumissuunnitelmien määristä olisi 
edistettävä ilmasto- ja biodiversiteettitoimien valtavirtaistamista, sillä vähintään 
37 prosenttia kaikkien elpymis- ja palautumissuunnitelmien määristä olisi ohjattava 
ilmastotoimien valtavirtaistamiseen. Elpymis- ja palautumissuunnitelmien olisi 
oltava sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU-strategian 2020–2025 mukaisia.

(6 h) Vähintään 20 prosentilla kaikkien tukivälineen piiriin kuuluvien elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien määristä olisi edistettävä Euroopan digitaalistrategiaa ja 
digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista, jotta voidaan lisätä unionin 
kilpailukykyä maailmanlaajuisesti ja auttaa parantamaan unionin palautumiskykyä 
ja tekemään siitä innovatiivisempi ja strategisesti riippumaton.

(6 i) Vähintään 7 prosentilla kaikkien tukivälineen piiriin kuuluvien elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien määristä olisi edistettävä investointi- ja 
uudistustoimenpiteitä, jotka kuuluvat kuhunkin unionin kuuteen painopisteeseen, ja 
tukivälineen määrärahojen olisi kaiken kaikkiaan kuuluttava unionin kuuden 
painopisteen piiriin.

(6 j) Tukivälineen yleisenä tavoitteena olisi oltava tässä asetuksessa määriteltyihin 
unionin kuuteen painopisteeseen liittyviin haasteisiin vastaaminen taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta edistämällä sekä unionin politiikan 
tavoitteiden, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden sekä Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
edistäminen ja sisämarkkinoiden lujittaminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja sopeutumiskyvyn parantamista, kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten lieventämistä sekä vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen tukemista, unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumista, työpaikkojen luomisen edistämistä covid-19-kriiisn jälkeen sekä 
kestävän kasvun edistämistä.

(6 k) Tukivälineen olisi osaltaan edistettävä elpymistä ja palautumiskykyä uudistuksilla ja 
investoinneilla, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa, väestökehitystä ja etenkin lapsia, 
nuoria ja haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä koulutuksen avulla ja joilla 
parannetaan liiketoimintaympäristöä, maksukyvyttömyysmenettelyjä ja 
aggressiivisten verokäytäntöjen torjuntaa sekä uudenaikaistetaan talouksia ja 
teollisuutta, tutkimusta ja kehitystä, kestävää digitaali-, energia- ja 
liikenneinfrastruktuuria ja yhteenliitettävyyttä. Tukivälineen olisi osaltaan 
edistettävä myös kestävän kiertotalouden kehittämistä, tuettava yrittäjyyttä, mukaan 
lukien pk-yritykset, terveydenhuolto- ja hoiva-alat, kulttuuri ja tiedotusvälineet, 
urheilu, matkailu ja majoitus, maatalous- ja maatalouselintarvikeala, vahvistettava 
biologista monimuotoisuutta, ympäristönsuojelua ja elintarvikeketjuja, tuettava 
vihreää siirtymää ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen avulla ja 
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edistettävä osaltaan investoimista kestävään ja energiatehokkaaseen asumiseen. 
Uudistuksilla ja investoinneilla olisi vahvistettava sosiaaliturva- ja 
hyvinvointijärjestelmiä, julkishallintoa ja yleishyödyllisiä palveluja, oikeusala ja 
demokratia mukaan luettuina, sekä autettava vastaamaan väestökehityksen 
haasteisiin.

(6 l) Covid-19-kriisistä on kaikissa jäsenvaltioissa vakavia seurauksia sosiaaliselle 
toiminnalle, koulutuksen alalle, kulttuurialalle ja luoville aloille sekä majoitus- ja 
matkailualalle, joiden toiminta on pysähtynyt. Unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi 
investoitava myös näihin erittäin tärkeisiin aloihin. Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
osoittamaan vähintään 2 prosenttia kokonaismäärärahoista kulttuurialalle ja luoville 
aloille ja 10 prosenttia laadukkaaseen ja osallistavaan koulutukseen tehtäviin 
investointeihin.

(7) Tällä hetkellä yhdestäkään välineestä ei myönnetä suoraa rahoitustukea, joka olisi 
kytketty tulosten saavuttamiseen ja jäsenvaltioiden uudistusten ja julkisten investointien 
toteuttamiseen vastauksena covid-19-kriisin suuruiseen kriisiin. Unionin koko 
talouden elpyminen voitaisiin saada aikaan esimerkiksi kanavoimalla investointeja ja 
kohdentamalla uudistuksia unionin nykyisiin strategioihin ja haasteisiin, esimerkiksi 
EU-ohjausjaksossa, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa, Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteissa, energiaunionin hallinnon yhteydessä 
hyväksytyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa ja oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa yksilöityihin strategioihin ja haasteisiin, jotta 
voitaisiin vaikuttaa pysyvästi jäsenvaltioiden ▌palautumiskykyyn.

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille koskevaa 
nykyistä kehystä ja antaa jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea innovatiivisen välineen 
välityksellä. Tätä varten tällä asetuksella olisi perustettava tukiväline, jonka kautta 
voidaan antaa tehokasta ja merkittävää rahoitustukea vauhdittamaan kestävien 
uudistusten ja niihin liittyvien julkisten ja yksityisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa ja jonka tarkoituksena olisi nimenomaan puuttua covid-19-kriisin 
kielteisiin vaikutuksiin ja seurauksiin unionissa. Tukivälineen olisi oltava kattava, ja 
sen yhteydessä olisi hyödynnettävä komission ja jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä. Tukivälineeseen voisi sisältyä myös toimenpiteitä 
yksityisten sijoitusten kannustamiseksi tukijärjestelmien avulla, myös 
rahoitusvälineiden, avustusten tai vastaavien järjestelyjen kautta, edellyttäen että 
valtiontukisääntöjä noudatetaan. Lisäksi tukivälineeseen voisi sisältyä toimenpiteitä, 
joilla edistetään kansallisten kehityspankkien kehittämistä.

(9) Tähän asetukseen perustuvat rahoituksen muodot ja täytäntöönpanomenetelmät olisi 
valittava sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ja saada aikaan tuloksia, ottaen huomioon ▌arvioitu vaatimusten noudattamatta 
jättämisen riski. Tässä yhteydessä olisi syytä harkita kertakorvausten, kiinteämääräisen 
rahoituksen ja yksikkökustannusten sekä sellaisen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) 2018/10463 (varainhoitoasetus) 125 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun rahoituksen hyödyntämistä, joka ei perustu kustannuksiin▌.

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä 
heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten 
(EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 
1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 



PE655.950v03-00 12/423 RR\1217780FI.docx

FI

(9 a) Covid-19-kriisin aiheuttamista sosiaalisista ja taloudellisista häiriöistä elpymisen 
edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden olisi perustuttava palautumiskyvyn sekä 
ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteisiin. Niissä olisi myös pyrittävä 
yhdistämään kiireellisten toimien tarve ja pitkän aikavälin näkymät. Toimenpiteitä, 
joiden tukena on vahva tieteellinen näyttö ja laaja poliittinen ja yhteiskunnallinen 
hyväksyntä, ei saisi heikentää eikä lykätä, vaan ne olisi edelleen katsottava 
ensisijaisiksi.

(10) Tukivälineen yhteydessä olisi toteutettava asetuksen [Euroopan unionin elpymisväline] 
mukaisesti ja siinä kohdennettujen määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, jotta covid-19-kriisin ennennäkemättömiä sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia voidaan lievittää. Tällaiset lisävarat olisi käytettävä siten, että 
varmistetaan asetuksessa [Euroopan unionin elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen.

(10 a) Tukivälineestä olisi tuettava hankkeita, joissa noudatetaan unionin rahoituksen 
täydentävyyden periaatetta ja jotka tuottavat todellista eurooppalaista lisäarvoa. 
Tukivälinettä ei saisi käyttää korvaamaan toistuvia kansallisia talousarviomenoja, se 
ei saisi olla ristiriidassa unionin strategisten ja taloudellisten etujen kanssa, eikä siitä 
saisi siksi rahoittaa kolmansien maiden investointisuunnitelmia.

(10 b) Eurooppalaisen lisäarvon olisi synnyttävä unionin kuuden painopisteen välisestä 
vuorovaikutuksesta ja niiden keskinäisistä yhteyksistä, ja sen olisi luotava 
johdonmukaisuutta ja synergioita, parannettava koordinointia, luotava 
oikeusvarmuutta ja lisättävä vaikuttavuutta ja täydentävyyttä.

(10 c) Yksi covid-19-kriisistä saatuja kokemuksia on, että unionin olisi monipuolistettava 
kriittisiä toimitusketjuja, joten yhtenä tukivälineen tavoitteena olisi oltava unionin 
strategisen riippumattomuuden vahvistaminen.

(10 d) Käyttämättömien maksusitoumusmäärärahojen ja vapautettujen määrärahojen 
määrät olisi käytettävä vahvistamaan etenkin suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvia, 
eurooppalaista lisäarvoa tuottavia ohjelmia, esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja infrastruktuurin aloilla.

(10 e) Tukivälineen piiriin kuuluvien elpymis- ja palautumissuunnitelmien olisi toimittava 
synergiassa InvestEU-ohjelman kanssa, ja niistä voidaan sallia maksuosuudet 
InvestEU-ohjelman jäsenvaltio-osioon etenkin asianomaisiin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten maksuvalmiuden tukemiseksi. Suunnitelmissa voitaisiin 
myös sallia maksuosuudet suoran hallinnoinnin piiriin kuuluviin monivuotisen 
rahoituskehyksen ohjelmiin lasten ja nuorten hyväksi, mukaan lukien Erasmus, sekä 
kulttuurin ja tutkimuksen ja innovoinnin hyväksi, mukaan lukien Horisontti 
Eurooppa.

(10 f) Next Generation EU -väline ei saisi aiheuttaa taloudellista rasitusta tuleville 
sukupolville, ja sen varat olisi maksettava takaisin uusilla unionin omilla varoilla. 
Lisäksi on ratkaisevan tärkeää, että Next Generation EU -välineen puitteissa otetut 
lainat maksetaan ajoissa takaisin.

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Euroopan kestävän 
kasvun strategiana ja unionin antamien, Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa ja 

541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 
193, 30.7.2018, s. 1).
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Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 30 prosenttia unionin talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen, sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 10 
prosenttia unionin talousarviomenoista osoitetaan biologista monimuotoisuutta 
koskevien tavoitteiden tukemiseen. Jäsenvaltioiden olisi elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissaan kiinnitettävä erityistä huomiota niiden työntekijöiden 
tukemiseen ja mahdollisuuksien parantamiseen, jotka saattavat kärsiä siirtymien 
seurauksista, erityisesti panemalla täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilari ja puolustamalla työehtosopimusneuvottelujen periaatetta.

 ▌

(15) Tukivälineen erityistavoitteena olisi oltava rahoitustuen antaminen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen uudistusten ja investointien selkeiden 
välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän erityistavoitteeseen olisi 
pyrittävä tiiviissä yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- ja palautumissuunnitelma edistää tukivälineen 
tavoitteita, siihen olisi kuuluttava toimenpiteitä uudistusten toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen, merkityksellisen, vaikuttavan ja tehokkaan 
elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesti. ▌

(16 a) Elpymis- ja palautumissuunnitelmassa olisi oltava yksityiskohtainen selvitys siitä, 
kuinka elpymis- ja palautumissuunnitelmilla ja -toimenpiteillä edistetään kutakin 
unionin kuudesta painopisteestä, mukaan lukien kunkin painopisteen 
talousarviomäärärahojen vähimmäismäärä ja niiden yhteenlaskettu 
vähimmäismäärä.

(16 b) Suunnitelmassa olisi myös selvitettävä, kuinka se edistää unionin politiikkoja, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilaria, Pariisin sopimusta ja sisämarkkinoiden vahvistamista, ja ettei se 
ole ristiriidassa näiden kanssa. Lisäksi suunnitelmassa olisi selvitettävä, kuinka se 
edistää unionin strategisia ja taloudellisia etuja, ja ettei se ole ristiriidassa niiden 
kanssa, että sillä ei korvata kansallisia talousarviomenoja ja että se on unionin 
rahoituksen täydentävyyttä koskevan ja ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen 
mukainen. Siinä olisi selvitettävä, millä tavoin se on johdonmukainen unionin 2020–
2025 sukupuolten tasa-arvostrategian kanssa.

(16 c) Kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat eivät saisi vaikuttaa oikeuteen tehdä 
tai panna täytäntöön työehtosopimuksia tai ryhtyä työtaistelutoimiin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan sekä unionin ja kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen 
mukaisesti.

(16 d) Suunnitelmassa olisi selvitettävä, kuinka se auttaa vastaamaan tuloksellisesti 
haasteisiin, jotka on yksilöity asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson 
yhteydessä osoitetuissa asiaa koskevissa maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
komission virallisesti antamissa asiaankuuluvissa asiakirjoissa. Mikäli jäsenvaltiossa 
on epätasapaino tai liiallinen epätasapaino, jonka komissio on todennut 
perusteellisen tarkastelun perusteella, suunnitelmaan olisi sisällyttävä selvitys siitä, 
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miten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1176/20114 6 artiklan 
nojalla annetut suositukset sopivat yhteen suunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa 
olisi esitettävä yksityiskohtaisesti suunnitellut selkeät välitavoitteet, tavoitteet ja 
aikataulu uudistusten ja investointien toteuttamiselle.

(16 e) Suunnitelman olisi muodostettava kattava uudistus- ja investointipaketti, ja siinä olisi 
esitettävä, miten se muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden. Suunnitelmassa 
olisi esitettävä yksityiskohtaisesti suunnitellut julkiset ja yksityiset 
investointihankkeet, niihin liittyvä investointikausi ja tapauksen mukaan maininta 
yksityisten kumppaneiden osallistumisesta. Suunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti uudistusten ja investointien arvioidut kokonaiskustannukset. 
Siihen olisi sisällytettävä tapauksen mukaan tiedot jo myönnetystä tai suunnitellusta 
unionin rahoituksesta sekä yhteys aiempiin tai suunniteltuihin rakenneuudistusten 
tukiohjelman tai teknisen tuen välineen puitteissa toteutettaviin uudistuksiin sekä 
tiedot mahdollisesti tarvittavista liitännäistoimenpiteistä, mukaan lukien kaikkien 
politiikkatoimien aikataulu.

(16 f) Alue- ja paikallisviranomaiset ovat lähimpänä kansalaisia, ja niillä on ensi käden 
tietoa paikallisten yhteisöjen ja talouksien tarpeista ja ongelmista, joten ne ovat 
ratkaisevassa asemassa talouden ja yhteiskunnan elpymisessä. Tämä huomioon 
ottaen ne olisi otettava tiiviisti mukaan tukivälineen suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon, mukaan lukien elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmistelu 
ja tukivälineen piiriin kuuluvien hankkeiden hallinnointi. Jotta alue- ja 
paikallisviranomaisten potentiaalia voitaisiin hyödyntää kattavasti elpymisen ja 
palautumisen aikaansaamiseksi, niiden olisi käytettävä osa tukivälineen resursseista 
noudattaen samalla jäsenvaltion toissijaisuuden periaatetta.

(16 g) Suunnitelmassa olisi tarvittaessa esitettävä yksityiskohtaisesti lainatukihakemus ja 
täydentävät välitavoitteet.

(16 h) Suunnitelmaan olisi sisällyttävä selvitys jäsenvaltion suunnitelmista, järjestelmistä ja 
konkreettisista toimenpiteistä, joilla ehkäistään, havaitaan ja korjataan 
tukivälineestä saatujen varojen käyttöön liittyviä eturistiriitoja, lahjontaa ja petoksia.

(16 i) Suunnitelmaan olisi sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden toteuttamista 
järjestelyistä sen varmistamiseksi, että tukea saavat yritykset eivät ole mukana 
minkäänlaisissa rajatylittäviä järjestelyjä koskevan neuvoston direktiivin (EU) 
2018/8225 soveltamisalaan kuuluvissa raportoitavissa verojärjestelyissä.

(16 j) Suunnitelmiin olisi tarvittaessa sisällytettävä investoinnit rajatylittäviin tai 
yleiseurooppalaisiin hankkeisiin, joilla tuetaan eurooppalaista yhteistyötä.

(16 k) Kaikkien tukivälineestä tukea saavien jäsenvaltioiden olisi noudatettava ja edistettävä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja arvoja. Komissiolla 
olisi oltava valtuudet käynnistää jäsenvaltioille tukivälineestä osoitettavien 
maksusitoumusmäärärahojen tai maksumäärärahojen keskeyttäminen tapauksissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu yleisiä puutteita, jos ne 
vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa moitteettoman varainhoidon periaatteisiin tai 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseen. Tukivälineessä olisi oltava selkeät 
säännöt ja menettelyt keskeyttämismekanismin käynnistämiseksi ja sen 

4 EUVL L 306, 23.11.2011.
5 EUVL L 139, 5.6.2018.
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päättämiseksi. Tässä yhteydessä menettely tukivälineen rahoituksen keskeyttämiseksi 
ja varaukseen ottamiseksi olisi voitava pysäyttää vain, mikäli neuvoston 
määräenemmistö tai parlamentin enemmistö vastustaa sitä. Maksuja lopullisille 
edunsaajille ja varojen saajille, paikallis- ja alueviranomaiset mukaan luettuina, olisi 
jatkettava.

(16 l) Covid-19-kriisin taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin liittyvien 1 päivästä 
helmikuuta 2020 alkaen toteutettujen toimenpiteiden olisi oltava tukikelpoisia.

(17) Jos jäsenvaltio on vapautettu EU-ohjausjaksoon sisältyvästä seurannasta ja arvioinnista 
asetuksen (EU) N:o 472/20136 12 artiklan nojalla tai se on neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 332/20027 mukaisen seurannan kohteena, tämän asetuksen säännöksiä olisi voitava 
soveltaa asianomaiseen jäsenvaltioon suhteessa niihin haasteisiin ja painopisteisiin, 
jotka on yksilöity kyseisissä asetuksissa vahvistetuissa toimenpiteissä.

(18) Jotta jäsenvaltiot saavat tietoa elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi voitava keskustella EU-
ohjausjakson yhteydessä elpymisen, palautumiskyvyn ja sopeutumiskyvyn tilasta 
unionissa. Asianmukaisen näytön varmistamiseksi tämän keskustelun olisi perustuttava 
EU-ohjausjakson yhteydessä saatavilla oleviin komission strategisiin ja analyyttisiin 
tietoihin sekä suunnitelmien täytäntöönpanoa aiempina vuosina koskeviin tietoihin, jos 
niitä on saatavilla. Komission olisi asetettava kaikki asiaa koskevat tiedot Euroopan 
parlamentin ja neuvoston saataville yhtäaikaisesti ja yhtäläisin ehdoin. Avoimuuden 
ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi asiaa käsittelevissä Euroopan parlamentin 
valiokunnissa olisi käytävä nykyisen jäsennellyn taloudellisen vuoropuhelun mallin 
mukaista elpymis- ja palautumisvuoropuhelua.

(19) Jotta voidaan varmistaa, että rahoitusosuus on merkityksellinen ja vastaa jäsenvaltioiden 
todellisia tarpeita toteuttaa ja saattaa päätökseen elpymis- ja palautumissuunnitelmiin 
sisältyvät uudistukset ja investoinnit, on aiheellista vahvistaa enimmäisrahoitusosuus, 
joka on jäsenvaltioiden käytettävissä tukivälineestä myönnettävänä rahoitustukena 
(toisin sanoen tukena, jota ei makseta takaisin). Vuosina 2021 ja 2022 
enimmäisrahoitusosuus olisi laskettava kunkin jäsenvaltion väestömäärän, 
asukaskohtaisen käänteisen BKT:n ja vuosien 2015–2019 suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella. Vuosina 2023 ja 2024 enimmäisrahoitusosuus olisi 
laskettava väestömäärän, käänteisen BKT:n ja vuosina 2020–2021 vuoteen 2019 
verrattuna todetun reaalisen BKT:n kumulatiivisen laskun perusteella.

(20) On tarpeen vahvistaa elpymis- ja palautumissuunnitelmaehdotusten sisältö ja menettely, 
jota noudattaen jäsenvaltiot toimittavat ehdotukset. Menettelyjen 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi jäsenvaltion olisi toimitettava elpymis- ja 
palautumissuunnitelma viimeistään 30 päivänä huhtikuuta kansallisen 
uudistusohjelman erillisenä liitteenä. Nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa suunnitelmaluonnos yhdessä seuraavan vuoden 
talousarvioesityksen kanssa 15 päivänä lokakuuta edellisenä vuonna. Jäsenvaltiot 
voivat käyttää elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmistelussa [teknisen tuen 
välineen perustamisesta annetun] asetuksen XX/YYYY mukaista teknisen tuen 
välinettä.

6 EUVL L 140, 27.5.2013.
7 EUVL L 53, 23.2.2002.
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(20 a) Arvioinnissaan komission olisi otettava huomioon eri jäsenvaltioiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien väliset synergiat sekä kyseisten suunnitelmien ja muiden 
kansallisen tason investointisuunnitelmien välinen täydentävyys. Komission olisi 
tarvittaessa kuultava unionin laajuisesti asiaankuuluvia sidosryhmiä saadakseen 
käsityksen niiden näkemyksistä, jotka koskevat kansallisen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman omavastuullisuutta, johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. 
Komission olisi edellytettävä myös suunnitelman sukupuolivaikutusten arviointia, 
jonka toteuttavat riippumattomat asiantuntijat, tai tehtävä itse tällainen arviointi.

▌

(22) Komission olisi arvioitava jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komission olisi kunnioitettava kaikilta osin prosessin 
kansallista omavastuullisuutta ja otettava myös huomioon eri jäsenvaltioiden elpymis- 
ja palautumissuunnitelmien väliset synergiat sekä kyseisten suunnitelmien ja muiden 
kansallisen tason investointisuunnitelmien välinen täydentävyys. Komission olisi 
arvioitava elpymis- ja palautumissuunnitelma vaatimusluettelon perusteella ja 
sellaisten kriteereiden luettelon perusteella, joiden olisi osoitettava suunnitelman 
vaikuttavuus, tehokkuus, merkityksellisyys ja johdonmukaisuus, ja otettava huomioon 
asianomaisen jäsenvaltion esittämät perustelut ja seikat▌.

(23) Tämän asetuksen liitteessä olisi esitettävä asiaankuuluvat suuntaviivat, joiden 
perusteella komissio voi arvioida läpinäkyvästi ja tasapuolisesti elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia ja määrittää rahoitusosuuden tässä asetuksessa säädettyjen 
tavoitteiden ja muiden asiaankuuluvien vaatimusten mukaisesti. Siksi elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia koskevien ehdotusten arvioimista varten olisi läpinäkyvyyden 
ja tehokkuuden nimissä luotava luokitusjärjestelmä. Hyväksyttyjen suunnitelmien 
arviointitulokset olisi julkistettava.

(24) Asiantuntija-avun ja jäsenvaltion pyynnöstä tapahtuvan vertaisneuvonnan ja teknisen 
tuen käytöstä olisi oltava oma säännöksensä, jotta voidaan tukea korkealaatuisten 
suunnitelmien laatimista ja avustaa komissiota jäsenvaltioiden toimittamien elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien sekä niiden täytäntöönpanoasteen arvioinnissa. Etenkin kun 
asiantuntemusta annetaan työvoimapolitiikan alalla, työmarkkinaosapuolten olisi 
osallistuttava prosessiin.

(25) Yksinkertaisuuden vuoksi rahoitusosuuden määrittelyssä olisi noudatettava 
yksinkertaisia kriteerejä. Rahoitusosuus olisi määritettävä asianomaisen jäsenvaltion 
ehdottaman elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioitujen kokonaiskustannusten 
perusteella. Tukivälineestä myönnettävällä rahoituksella ei pitäisi tukea 
toimenpiteitä, jotka vähentävät pitkäaikaisesti tai pysyvästi valtion tuloja, kuten 
veronkevennyksiä tai maksuhelpotuksia.

(26) Edellyttäen, että elpymis- ja palautumissuunnitelma täyttää arviointikriteerit 
tyydyttävällä tavalla, asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi kohdennettava 
enimmäisrahoitusosuus, jos elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvien 
uudistusten ja investointien arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhtä suuret tai 
suuremmat kuin enimmäisrahoitusosuuden määrä. Jos sitä vastoin tällaiset arvioidut 
kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin enimmäisrahoitusosuuden määrä, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi kohdennettava määrä, joka on yhtä suuri kuin 
elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset. Jos elpymis- ja 



RR\1217780FI.docx 17/423 PE655.950v03-00

FI

palautumissuunnitelma ei täytä arviointikriteerejä tyydyttävällä tavalla, jäsenvaltiolle ei 
pitäisi myöntää rahoitusta lainkaan. Jos komissio katsoo, ettei suunnitelma täytä 
arviointikriteerejä tyydyttävällä tavalla, sen olisi ilmoitettava tästä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja pyydettävä asianomaista jäsenvaltioita toimittamaan 
tarkistetun suunnitelman.

▌

(28) Jäsenvaltion suunnitelmalle olisi voitava myöntää rahoitustukea lainana edellyttäen, että 
asianomainen jäsenvaltio tekee asianmukaisesti perustellun hakemuksen perusteella 
lainasopimuksen komission kanssa. Kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanoa tukeville lainoille olisi myönnettävä maturiteetit, jotka vastaavat 
näiden menojen pitkän aikavälin luonnetta, samalla kun huolehditaan, että on 
olemassa selkeä ja täsmällinen takaisinmaksuaikataulu. Nämä maturiteetit voivat 
poiketa niiden varojen maturiteeteista, jotka unioni lainaa pääomamarkkinoilta 
jäsenvaltioille myönnettävien lainojen rahoittamiseksi. Sen vuoksi on tarpeen säätää 
mahdollisuudesta poiketa varainhoitoasetuksen 220 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta 
periaatteesta, jonka mukaan rahoitusapua varten myönnettävien lainojen maturiteetteja 
ei saisi muuttaa.

(29) Lainahakemus olisi perusteltava elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyviin 
lisäuudistuksiin ja -investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, jotka ovat 
merkityksellisiä erityisesti vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen kannalta, ja sen 
myötä sillä, että suunnitelman kustannukset ovat suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota 
ei makseta takaisin, enimmäismäärä. Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä aikaa 
suunnitelman toimittamisen kanssa. Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, siihen 
olisi liitettävä tarkistettu suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä välitavoitteita ja 
tavoitteita. Resurssien etupainotteisen käytön varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
haettava lainatukea viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle myönnettävän 
lainan enimmäismäärä saisi olla enintään 6,8 prosenttia maan bruttokansantulosta. 
Ylärajan korottamisen olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 
varoja on käytettävissä. Samoista varainhoidon moitteettomuutta koskevista syistä laina 
olisi voitava maksaa erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

(30) Jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus esittää perusteltu pyyntö elpymis- ja 
palautumissuunnitelman muuttamiseksi sen täytäntöönpanoaikana, jos muutos on 
perusteltavissa objektiivisilla olosuhteilla. Komission olisi arvioitava perusteltu pyyntö 
ja tehtävä uusi päätös kahden kuukauden kuluessa. Jäsenvaltion olisi voitava milloin 
tahansa vuoden aikana pyytää apua [teknisen tuen välineen perustamisesta annetun] 
asetuksen XX/YYYY mukaisen teknisen tuen välineen kautta muuttaakseen elpymis- 
ja palautumissuunnitelmaa tai korvatakseen sen toisella.

(30 a) Jäsenvaltioiden ja päätöksentekoprosessiin osallistuvien unionin toimielinten olisi 
pyrittävä kaikin keinoin lyhentämään käsittelyaikaa ja yksinkertaistamaan 
menettelyjä, jotta varmistetaan tukivälineen varojen käyttöönottoa ja käyttöä 
koskevien päätösten sujuva ja nopea hyväksyminen.

(31) Välineen varainhoidon tehostamiseksi ja yksinkertaistamiseksi unionin rahoitustuki 
elpymis- ja palautumissuunnitelmille olisi annettava rahoituksena, joka perustuu 
tulosten saavuttamiseen, jota mitataan suhteessa hyväksytyissä elpymis- ja 
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palautumissuunnitelmissa esitettyihin välitavoitteisiin ja tavoitteisiin. Tätä varten 
täydentävä lainatuki olisi kytkettävä rahoitustuen (tuen, jota ei makseta takaisin) 
kannalta merkityksellisten tavoitteiden lisäksi asetettuihin täydentäviin välitavoitteisiin 
ja tavoitteisiin. Maksut olisi suoritettava vasta asiaankuuluvien välitavoitteiden 
saavuttamisen jälkeen.

(32) Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset säännöt 
talousarviositoumuksia, maksuja, maksujen keskeyttämistä ja peruuttamista sekä 
varojen takaisinperintää varten. Ennustettavuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
voitava esittää maksupyyntöjä kaksi kertaa vuodessa. Maksut olisi suoritettava erissä ja 
niiden olisi perustuttava komission myönteiseen arvioon jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanosta. Komission olisi asetettava saataville 
ennakkomaksu, jonka määrä on enintään 20 prosenttia elpymis- ja 
palautumissuunnitelman hyväksymispäätöksessä esitetyn rahastoista suoritettavan 
tuen kokonaismäärästä. Rahoitus olisi voitava keskeyttää, peruuttaa ja periä takaisin 
ja sitä olisi voitava vähentää, jos jäsenvaltio ei ole pannut elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa täytäntöön tyydyttävällä tavalla tai jos kyseessä ovat vakavat 
sääntöjenvastaisuudet, mukaan lukien petokset, lahjonta ja eturistiriidat. 
Takaisinperintä olisi mahdollisuuksien mukaan varmistettava kompensoimalla sillä 
tukivälineestä maksamattomia maksuja. Olisi otettava käyttöön tarkoituksenmukaiset 
kuulemismenettelyt sen varmistamiseksi, että rahoituksen keskeyttämistä ja 
peruuttamista ja maksettujen määrien takaisinperintää koskevassa komission 
päätöksessä kunnioitetaan jäsenvaltioiden oikeutta esittää huomautuksia.

(32 a) Jotta tukivälineen täytäntöönpanossa voidaan suojata unionin taloudellisia etuja, 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava vaikuttavien ja tehokkaiden sisäisen valvonnan 
järjestelmien toiminnasta ja perittävä takaisin aiheettomasti maksetut tai väärin 
käytetyt määrät. Jäsenvaltioiden olisi kerättävä dataa ja tietoja, joiden avulla voidaan 
ehkäistä, havaita ja korjata tukivälineestä tuettaviin toimenpiteisiin liittyviä vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia, mukaan lukien petokset, lahjonta ja eturistiriidat.

(33) Täytäntöönpanon valvomiseksi tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi raportoitava elpymis- 
ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa tapahtuvasta edistymisestä 
puolivuosittain EU-ohjausjakson yhteydessä. Tällaiset asianomaisten jäsenvaltioiden 
laatimat kertomukset olisi otettava asianmukaisesti huomioon kansallisissa 
uudistusohjelmissa, joita olisi käytettävä välineenä raportoitaessa edistymisestä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien päätökseen saattamisessa. Asiasta vastaavat 
Euroopan parlamentin valiokunnat voivat missä tahansa vaiheessa kuulla elpymis- 
ja palautumissuunnitelmista vastaavia jäsenvaltioiden edustajia sekä mitä tahansa 
muita asiaankuuluvia instituutioita ja sidosryhmiä keskustellakseen tässä 
asetuksessa säädetyistä ja sen nojalla toteutettavista toimenpiteistä.

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja palautumissuunnitelmat olisi läpinäkyvyyden 
nimissä annettava tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, ja 
komission olisi toteutettava tiedotustoimia tarpeen mukaan. Komission olisi 
varmistettava tukivälineen menojen näkyvyys ilmoittamalla selvästi, että tuetuissa 
hankkeissa olisi käytettävä selvästi merkintää ”Euroopan unionin elpymisaloite”.

(35) Tukivälineen menot olisi käytettävä tehokkaasti, ja niillä on kaksinkertainen 
myönteinen vaikutus siihen, kuinka Eurooppa elpyy kriisistä ja siirtyy kestävään 
talouteen. Jotta voidaan varmistaa varojen tehokas ja johdonmukainen kohdentaminen 
unionin talousarviosta, noudattaa moitteettoman varainhoidon periaatetta ja välttää 
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eturistiriidat, tämän asetuksen mukaisten toimien olisi oltava yhdenmukaisia käynnissä 
olevien unionin ohjelmien kanssa ja täydennettävä niitä siten, että vältetään 
päällekkäisen rahoituksen myöntäminen samoihin menoihin. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti huolehdittava tehokkaasta koordinoinnista prosessin 
kaikissa vaiheissa, jotta voidaan taata rahoituslähteiden ja teknisen tuen välineestä 
saadun teknisen tuen keskinäinen yhteensopivuus, yhtenäisyys, täydentävyys ja 
synergia. Tätä varten jäsenvaltioilta olisi edellytettävä asiaankuuluvien tietojen 
esittämistä jo myönnetystä tai suunnitellusta unionin rahoituksesta, kun ne toimittavat 
suunnitelmansa komissiolle. Tukivälineestä annettavan rahoitustuen olisi täydennettävä 
muista unionin rahastoista ja ohjelmista annettavaa tukea, ja tukivälineestä 
rahoitettaviin uudistus- ja investointihankkeisiin olisi voitava saada rahoitusta muista 
unionin ohjelmista ja välineistä edellyttäen, että tällainen tuki ei kata samoja 
kustannuksia.

(36) Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen 22 ja 23 kohdan nojalla tukivälinettä olisi arvioitava erityisten 
seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen ylisääntelyä ja 
varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Kyseisiin vaatimuksiin olisi 
tarvittaessa sisällyttävä mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella arvioidaan 
välineen käytännön vaikutuksia. Tätä varten olisi perustettava oma tulostaulunsa, 
jonka olisi täydennettävä nykyistä sosiaali-indikaattoreiden tulostaulua ja 
makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn tulostaulua. Tukivälineen 
menoihin olisi sovellettava erillistä vastuuvapausmenettelyä komission SEUT-
sopimuksen 318 artiklan nojalla antaman vastuuvapautta koskevan 
arviointikertomuksen erillisessä luvussa. Seurantaa varten kerättävät tiedot olisi 
kerättävä sukupuolen mukaan eriteltyinä.

(36 a) Komission olisi oltava vastuuvelvollinen tukivälineen täytäntöönpanosta ja tultava 
Euroopan parlamentin kuultavaksi antamaan tarvittaessa selvityksiä myös 
tapauksissa, joissa on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai väärinkäytöksestä. 
Tässä yhteydessä Euroopan parlamentti voi antaa suosituksia havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi.

(37) Komission on aiheellista antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle puolivuosittain 
kertomus tällä asetuksella perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. Kertomuksen 
olisi sisällettävä yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanossa, mukaan lukien 
tilanne tavoitteiden ja välitavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi siihen olisi sisällyttävä 
tiedot tukivälineeseen Euroopan unionin elpymisvälineestä osoitettujen tuottojen 
määrästä edellisenä vuonna budjettikohdittain eriteltynä sekä tiedot Euroopan unionin 
elpymisvälineestä saatujen määrien osuudesta tukivälineen tavoitteiden 
saavuttamisessa.

(38) Tällä asetuksella perustetun tukivälineen tavoitteiden saavuttamisen, sen varojen käytön 
tuloksellisuuden ja sen lisäarvon tarkastelemiseksi olisi toteutettava riippumaton 
arviointi. Arviointiin olisi tarvittaessa liitettävä ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi. 
Lisäksi olisi toteutettava riippumaton jälkiarviointi, jossa olisi tarkasteltava välineiden 
pitkäaikaisia vaikutuksia.

(38 a) Komission olisi esitettävä arvioita tukivälineen täytäntöönpanosta ja ehdotettava 
asetukseen tarvittaessa muutoksia sen varmistamiseksi, että määrärahat sidotaan 
kokonaisuudessaan.
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(39) ▌Elpymis- ja palautumissuunnitelmat, jotka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu rahoitusosuus olisi vahvistettava delegoiduilla 
säädöksillä. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat elpymis- ja palautumissuunnitelmien hyväksymistä ja asiaankuuluvien 
välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaa rahoitustuen maksamista. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 
asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. 
Delegoidun säädöksen hyväksymisen jälkeen asianomaisen jäsenvaltion ja komission 
olisi voitava sopia tietyistä luonteeltaan teknisistä operatiivisista järjestelyistä, joissa 
esitetään yksityiskohtaisesti täytäntöönpanon näkökohdat aikataulujen, välitavoitteiden 
ja tavoitteiden indikaattoreiden sekä taustatietojen saatavuuden osalta. Jotta 
operatiiviset järjestelyt olisivat jatkuvasti merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla hyväksymiä horisontaalisia varainhoitosääntöjä. 
Näissä varainhoitoasetukseen sisältyvissä säännöissä vahvistetaan varsinkin menettely, 
joka koskee talousarvion laatimista ja toteuttamista käyttäen avustuksia, hankintoja, 
palkintoja ja välillistä toteutusta, sekä säädetään taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt koskevat 
myös unionin talousarvion suojelua siinä tapauksessa, että jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia yleistyneitä puutteita, koska oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen on moitteettoman varainhoidon ja unionin rahoituksen tuloksellisuuden 
välttämätön ennakkoedellytys.

(40) Varainhoitoasetuksen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 883/20138, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/959, neuvoston asetuksen 
(Euratom, EY) N:o 2185/9610 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/193911 mukaisesti 
unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, oikaiseminen ja 
tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 
2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 
kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

9 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan 
yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

10 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan 
päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin 
kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

11 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön 
toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).
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varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 
ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin 
sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, 
onko kyse unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta petoksesta, lahjonnasta tai muusta 
laittomasta toiminnasta. Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto 
(EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin 
taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2017/137112 mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, EPPOlle ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat oikeudet ja valtuudet ja 
varmistettava, että unionin rahastojen täytäntöönpanoon osallistuvat kolmannet 
osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet komissiolle, OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle. Täyden avoimuuden varmistamiseksi tukivälineen 
rahoituksen lopulliset saajat tai edunsaajat olisi ilmoitettava. Varojen käyttöä 
koskevaa tarkastusta ja valvontaa varten jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot 
sähköisessä muodossa yhteen tietokantaan lisäämättä tarpeettomasti hallinnollista 
rasitusta.

(41) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne 
voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Euroopan 
parlamentille olisi toimitettava ohjelman toimintaa koskevia arviointeja ja 
säännöllisiä päivityksiä, jotta saadaan taustatietoa esimerkiksi Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin keskusteluihin.

(42) Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi 
tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU 

Yleiset säännökset ja rahoituspuitteet

1 artikla
Kohde

Tällä asetuksella perustetaan elpymis- ja palautumistukiväline, jäljempänä myös ’tukiväline’.

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, 
unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).
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Siinä vahvistetaan tukivälineen tavoitteet, rahoitus, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta 
koskevat säännöt.

2 artikla
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. ’unionin rahastoilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) YYY/XX13 
[yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen seuraaja] tarkoitettuja rahastoja; 

2. ’rahoitusosuudella’ rahoitustukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin ja joka on 
käytettävissä tai joka on osoitettu jäsenvaltioille tukivälineestä; ▌

2 a. ’kertaluonteisella lainalla’ jäsenvaltiolle annettua lainaa, jonka säännöllisinä erinä 
suoritettaville takaisinmaksuille on vahvistettu kiinteä aikataulu;

3. ’politiikan koordinoinnin eurooppalaisella ohjausjaksolla’, tai ’EU-ohjausjaksolla’, 
▌neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/9714 2 -a artiklassa säädettyä menettelyä;

3 a. ’kansallisella viranomaisella’ yhtä tai useampaa jäsenvaltion viranomaista, 
mukaan lukien alue- ja paikallistason viranomaiset, sekä varainhoitoasetuksen 
2 artiklan 42 kohdassa tarkoitettuja jäsenvaltioiden järjestöjä, jotka tekevät 
yhteistyötä kumppanuuden hengessä jäsenvaltion institutionaalisissa ja 
oikeudellisissa puitteissa;

3 b. ’täydentävyydellä’ [varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 2 kohdan b alakohdassa] 
säädetyn vaatimuksen noudattamista ja tapauksen mukaan yksityisten investointien 
maksimointia [varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 2 kohdan d alakohdan] 
mukaisesti;

3 c. ’välitavoitteilla’ selkeitä, laadullisia ja määrällisiä, mitattavissa ja todennettavissa 
olevia sitoumuksia, joita jäsenvaltio on tehnyt elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
yhteydessä;

3 d. ’palautumiskyvyllä’ kykyä selviytyä erilaisista kriiseistä johtuvista taloudellisista, 
sosiaalisista ja ekologisista häiriöistä ja pysyvistä rakennemuutoksista 
oikeudenmukaisella, kestävällä ja osallistavalla tavalla siten, että edistetään 
kaikkien hyvinvointia;

3 e. ’ei merkittävää haittaa -periaatteella’ sitä, että ei tueta eikä harjoiteta taloudellista 
toimintaa, joka haittaa merkittävästi tapauksen mukaan mitä tahansa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/85215 (luokitusjärjestelmäasetus) 
tarkoitettua ympäristötavoitetta. Komissio laatii teknisiä ohjeita ’ei merkittävää 
haittaa’ -periaatteen noudattamisesta käytännössä ottaen huomioon kyseisen 
asetuksen.

13 EUVL C […], […], s. […].
14 Neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, julkisyhteisöjen 

rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta 
(EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, 
kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta 
(EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13).
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3 f. ’unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteilla’ asetuksessa (EU) …/… [eurooppalainen 
ilmastolaki] tarkoitettuja unionin ilmastotavoitteita ja -päämääriä.

3 artikla
Soveltamisala

Tällä asetuksella perustetun tukivälineen soveltamisala koskee kuutta unionin painopistettä, 
jotka on jäsennelty pilareiksi seuraavasti:
– oikeudenmukainen vihreä siirtymä ottaen huomioon Euroopan vihreän kehityksen 

ohjelman tavoitteet;
– digitaalinen muutos ottaen huomioon digitaalistrategian tavoitteet; 
– taloudellinen yhteenkuuluvuus, tuottavuus ja kilpailukyky ottaen huomioon 

elinkeinostrategian ja pk-yrityksiä koskevan strategian tavoitteet;
– sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus ottaen huomioon Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarin tavoitteet;
– instituutioiden palautumiskyky kriisivasteen ja kriisivalmiuden parantamiseksi; ja
– seuraavalle sukupolvelle tarkoitetut politiikat ottaen huomioon Euroopan 

osaamisohjelman, nuorisotakuun ja lapsitakuun tavoitteet.
Tämän välineen rahoituksesta osoitetaan 100 prosenttia kokonaiskustannuksina mitattuna 
sen tukeen oikeutettujen elpymis- ja palautumissuunnitelmien kautta investointi- ja 
uudistustoimenpiteisiin, jotka kuuluvat unionin kuuden painopisteen piiriin. Kunkin 
kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman määrärahoista on osoitettava 
kokonaiskustannuksina mitattuna vähintään 7 prosenttia investointi- ja 
uudistustoimenpiteisiin, jotka kuuluvat kuhunkin unionin kuudesta painopisteestä.

Komissio laatii teknisiä ohjeita määrärahojen käytöstä käytännössä.

Jotta elpymis- ja palautumissuunnitelmat edistävät ja vastaavat kaikilta osin unionin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteita, varsinkin siirtymistä kohti päivitettyjen unionin vuoden 2030 
ilmastotavoitteiden saavuttamista ja unionin ilmastoneutraaliutta viimeistään vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen saavuttamista [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta annetun 
asetuksen (EU) 2020/XXX (eurooppalainen ilmastolaki)] mukaisesti, vähintään 
40 prosenttia kunkin elpymis- ja palautumissuunnitelman määrästä on osoitettava ilmasto- 
ja biodiversiteettitoimien valtavirtaistamiseen unionin kuudessa painopisteessä.

Kun otetaan huomioon digitaalistrategian painopisteet ja tarve toteuttaa unionin 
maailmanlaajuista kilpailukykyä lisäävät digitaaliset sisämarkkinat ja myös auttaa 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja tekemään siitä innovatiivisempi ja strategisesti 
riippumaton, vähintään 20 prosenttia kunkin elpymis- ja palautumissuunnitelman määrästä 
on osoitettava digitaalisten menojen rahoittamiseen unionin kuudessa painopisteessä.

4 artikla
Yleiset ja erityiset tavoitteet

1. Tukivälineen yleisenä tavoitteena on keskittyä 3 artiklassa tarkoitettuihin unionin 
kuuteen painopisteeseen. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä unionin kuuden 
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painopisteen väliseen vuorovaikutukseen ja niiden keskinäisiin yhteyksiin, jotta 
voidaan luoda johdonmukaisuutta ja synergioita ja siten tuottaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Tukivälineellä edistetään unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä sekä strategista riippumattomuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumiskykyä, kriisivalmiutta ja sopeutumiskykyä, lieventämällä 
kriisin sosiaalisia, taloudellisia ja sukupuolikohtaisia vaikutuksia, tukemalla 
oikeudenmukaista vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, jotta voidaan auttaa 
palauttamaan unionin talouksien kasvupotentiaali, edistää erittäin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista covid-19-kriisin jälkeen, edistää kestävää kasvua ja vahvistaa 
euroaluetta.

1 b. Tukivälineellä edistetään unionin toimintapolitiikan tavoitteita, Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin ja Pariisin sopimuksen tavoitteita sekä lujitetaan sisämarkkinoita.

2. Tämän yleisen tavoitteen saavuttamiseksi elpymis- ja palautumistukivälineen 
erityistavoitteena on antaa jäsenvaltioille taloudellista tukea niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen kestävää kasvua edistävien uudistusten ja 
investointien selkeiden välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän 
erityistavoitteeseen pyritään tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa.

4 a artikla
Horisontaaliset periaatteet

1. Tukiväline ei saa olla ristiriidassa unionin strategisten ja taloudellisten etujen 
kanssa. Näin ollen tukea ei myönnetä hankkeille, jotka ovat osa kolmansien maiden 
strategisia investointisuunnitelmia ja jotka kuuluvat tekijöihin, jotka vaikuttavat 
todennäköisesti turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen ja jotka jäsenvaltioiden ja 
komission on otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2019/45216 4 artiklan mukaisesti.

2. Tukivälineestä myönnettävää tukea ei saa käyttää korvaamaan toistuvia kansallisia 
talousarviomenoja, ja sen yhteydessä on noudatettava unionin rahoituksen 
täydentävyyden periaatetta.

3. Tukivälineestä olisi tuettava ainoastaan hankkeita, joissa noudatetaan ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatetta.

5 artikla
Euroopan unionin elpymisvälineestä peräisin olevat varat

1. Asetuksen [Euroopan unionin elpymisväline] 2 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet 
toteutetaan ▌ tukivälineestä seuraavilla varoilla: 

a) asetuksen [Euroopan unionin elpymisväline] 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitettu 337 968 000 000 euron määrä käypinä hintoina 
[312 500 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina], joka on käytettävissä tukeen, jota ei 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/452, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, 
unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta 
(EUVL L 79I, 21.3.2019, s. 1).
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makseta takaisin, jollei asetuksen [Euroopan unionin elpymisväline] 4 artiklan 4 ja 8 
kohdasta muuta johdu.

Näitä määriä pidetään ulkoisina käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

b) asetuksen [Euroopan unionin elpymisväline] 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu 385 856 000 000 euron määrä käypinä hintoina [360 000 000 000 euroa 
vuoden 2018 hintoina], joka on käytettävissä jäsenvaltioiden kertaluonteiseen 
lainatukeen 12 ja 13 artiklan mukaisesti, jollei asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] 4 artiklan 5 kohdasta muuta johdu.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös menoja, 
jotka liittyvät tukivälineen hallinnoinnin ja sen tavoitteiden saavuttamisen 
edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, 
erityisesti selvityksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimiin, 
mukaan lukien unionin poliittisia painopisteitä koskeva komission tiedottaminen, 
sikäli kuin painopisteet liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, kansallisten 
viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan, etenkin 
nuorisojärjestöjen, ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemiseen sekä 
tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkkoihin ja organisaation 
omiin tietotekniikkavälineisiin liittyviä menoja sekä kaikkia muita teknisen ja 
hallinnollisen tuen menoja, joita komissiolle aiheutuu tukivälineen hallinnoinnista. 
Menoilla voidaan kattaa myös kustannuksia, jotka aiheutuvat muista tukitoimista, 
kuten laadunvalvonnasta ja hankkeiden seurannasta kentällä, sekä vertaisneuvonnasta 
ja kestävää kasvua edistävien uudistusten ja investointien arviointiin ja toteuttamiseen 
liittyvistä asiantuntijapalveluista. Tällaisia toimia varten jäsenvaltiot voivat myös 
pyytää [teknisen tuen välineen perustamisesta] annetun asetuksen XX/YYYY 
mukaista teknistä tukea.

2 a. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta [2024] mennessä tämän artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuun tukeen, jota ei makseta takaisin, käytettävien käyttämättä 
jääneiden maksusitoumusmäärärahojen ja vapautettujen määrärahojen ennakoidun 
määrän, joka voidaan eurooppalaista lisäarvoa tuottavien ohjelmien määrärahojen 
lisäämiseksi ottaa unionin talousarvioon vuoden 2025 talousarvioesityksessä 
ulkoisiksi käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.
Komissio ehdottaa tapauskohtaisesti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
ohjelmien määrärahojen lisäämistä vasta, jos arvioinnissa todetaan, että kyseisten 
ohjelmien rahoitusta on lisättävä, jotta asiaa koskevassa lainsäädännössä asetetut 
tavoitteet saavutetaan.

Komission arvio esitetään budjettivallan käyttäjälle. Parlamentilla ja neuvostolla on 
mahdollisuus hyväksyä tai hylätä yksittäin tämän kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen ohjelmien määrärahojen lisäämistä koskevat komission 
ehdotukset tai muuttaa niitä.
Määrät, joita ei käytetä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
ohjelmien määrärahojen lisäämiseen, on käytettävä kokonaisuudessaan komission 
tukivälineen rahoitusta varten hankkiman rahoituksen takaisinmaksuun.
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6 artikla
Yhteistyössä hallinnoitavista ohjelmista peräisin olevat varat

1. Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja 
voidaan niiden pyynnöstä siirtää tukivälineen käyttöön. Komissio käyttää kyseisiä 
varoja suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. 
Kyseisiä varoja on käytettävä asianomaisen jäsenvaltion hyväksi, ja tällä tavoin 
käytettävien varojen enimmäismäärä on 5 prosenttia jäsenvaltion 
talousarviomäärärahoista.

2. Jäsenvaltiot voivat ehdottaa, että enintään 5 prosenttia niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta osoitetaan teknisen tuen välineeseen ja InvestEU-
ohjelmaan, erityisesti vakavaraisuustukitoimenpiteisiin, sekä suoran hallinnoinnin 
piiriin kuuluviin monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmiin lasten ja nuorten 
hyväksi, mukaan lukien Erasmus, sekä kulttuurin ja tutkimuksen ja innovoinnin 
hyväksi, mukaan lukien Horisontti Eurooppa, mutta tämän ehdottomana 
edellytyksenä on, että osoitettavalla määrällä edistetään tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamista ja noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia 3, 4 ja 
4 a artiklan mukaisesti ja noudatetaan 17 artiklan mukaista arviointimenettelyä. 
Osoitettu määrä on käytettävä sen rahaston sääntöjen mukaisesti, johon varat 
siirretään, ja kyseistä jäsenvaltiota hyödyttävällä tavalla. Siirrettävä määrä ei 
edellytä yhteisrahoitusta. Komissio käyttää kyseiset varat varainhoitoasetuksen 
62 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

7 artikla
Täytäntöönpano

Komissio panee tukivälineen täytäntöön suoraan varainhoitoasetuksen mukaisesti.

8 artikla
Täydentävyys ja täydentävä rahoitus

Tukivälineestä myönnettävä tuki täydentää muista unionin rahastoista ja ohjelmista 
myönnettävää tukea ja Euroopan investointipankkiryhmän tai muiden kansainvälisten 
rahoituslaitosten, joissa jokin jäsenvaltio on osakkaana, tarjoamaa rahoitusta. Uudistus- ja 
investointihankkeille voidaan myöntää tukea muista unionin ohjelmista ja välineistä 
edellyttäen, että tällaisella tuella ei kateta samoja kustannuksia.

9 artikla
Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja hallintaan

Jos vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen soveltaminen lopetetaan, 
komissio antaa kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen muuttamista koskevan 
ehdotuksen tukivälineen kytkemiseksi yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 15 artiklan 7 kohdassa säädettyyn talouden tehokkaaseen 
ohjaukseen ja hallintaan. ▌

9 a artikla
Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään unionin talousarvion suojaamiseen tapauksissa, 

joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu yleisiä puutteita
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1. Tukivälinettä voivat käyttää ainoastaan jäsenvaltiot, jotka ovat sitoutuneet 
noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta ja unionin perusarvoja.

2. Komissiolla on valtuudet käynnistää jäsenvaltioille tukivälineestä osoitettavien 
maksusitoumusmäärärahojen tai maksumäärärahojen keskeyttäminen tapauksissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu yleisiä puutteita, jos ne 
vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa moitteettoman varainhoidon periaatteisiin tai 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseen.

3. Seuraavat katsotaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuviksi yleisiksi 
puutteiksi, jos ne vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa moitteettoman varainhoidon 
periaatteisiin tai unionin taloudellisten etujen suojaamiseen:
a) se, että vaarannetaan oikeuslaitoksen riippumattomuus, mukaan lukien 

rajoitusten asettaminen oikeudellisten tehtävien itsenäiselle hoitamiselle, 
puuttumalla ulkoisesti riippumattomuuden takeisiin, rajoittamalla 
harkintavaltaa ulkoisilla määräyksillä, muuttamalla mielivaltaisesti 
tuomioistuinlaitoksen henkilöstön nimittämistä tai palvelussuhteen ehtoja 
koskevia sääntöjä, vaikuttamalla tuomioistuinlaitoksen henkilöstöön millä 
tahansa tavalla, joka vaarantaa henkilöstön puolueettomuuden, tai 
puuttumalla asianajotoiminnan riippumattomuuteen;

b) se, että laiminlyödään viranomaisten, mukaan lukien 
lainvalvontaviranomaisten, mielivaltaisten tai laittomien päätösten 
ehkäiseminen ja oikaiseminen sekä kyseisistä päätöksistä rankaiseminen, että 
viranomaisilta, mukaan lukien lainvalvontaviranomaisilta, evätään 
taloudellisia ja henkilöresursseja ja näin haitataan niiden asianmukaista 
toimintaa, tai sen varmistamatta jättäminen, että eturistiriitoja ei synny;

c) se, että rajoitetaan oikeussuojakeinojen saatavuutta ja tehokkuutta, mukaan 
lukien vahvistamalla rajoittavia menettelytapasääntöjä, että laiminlyödään 
tuomioiden täytäntöönpanoa tai se, että rajoitetaan lainrikkomisiin liittyvän 
tutkinnan, syyttämisen ja rankaisemisen tehokkuutta;

d) se, että vaarannetaan jäsenvaltion hallinnolliset valmiudet noudattaa unionin 
jäsenyyteen liittyviä velvoitteita, mukaan lukien valmiudet panna 
tuloksellisesti täytäntöön säännöt, normit ja politiikkatoimet, joista unionin 
oikeus muodostuu;

e) toimenpiteet, joilla heikennetään asianajajan ja asiakkaan välisen 
luottamuksellisen viestinnän suojaa.

4. Oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltiossa kohdistuva yleinen puute 
voidaan todeta erityisesti, kun vaikutus kohdistuu tai saattaa kohdistua yhteen tai 
useampaan seuraavista:
a) tukivälineen toteuttamisesta jäsenvaltiossa vastaavien viranomaisten 

asianmukainen toiminta, erityisesti julkisten hankintamenettelyiden tai tukien 
myöntämistä koskevien menettelyiden yhteydessä;

b) markkinatalouden asianmukainen toiminta niin, että kunnioitetaan kilpailua 
ja markkinavoimia unionissa ja pannaan tuloksellisesti täytäntöön 
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jäsenyyteen liittyvät velvoitteet ja pyritään poliittisen ja taloudellisen liiton 
sekä rahaliiton tavoitteeseen;

c) varainhoidon valvontaa ja seurantaa harjoittavien sekä sisäisiä ja ulkoisia 
tarkastuksia tekevien viranomaisten asianmukainen toiminta ja tehokkaan ja 
avointen varainhoito- ja vastuuvelvollisuusjärjestelmien asianmukainen 
toiminta;

d) tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten asianmukainen toiminta syytetoimien 
yhteydessä, kun kyseessä on petos, veropetokset mukaan luettuina, lahjonta 
tai muu unionin oikeuden rikkominen, joka liittyy tukivälineen 
täytäntöönpanoon;

e) vaikuttava ja riippumaton tuomioistuinvalvonta, joka kohdistuu a, c ja d 
alakohdassa mainittujen viranomaisten toimiin tai laiminlyönteihin;

f) kansallisten tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten toiminta, joka liittyy 
tukivälineen täytäntöönpanon yhteydessä esiintyvien petosten, veropetokset 
mukaan luettuina, lahjonnan tai muun unionin oikeuden rikkomisen 
estämiseen, seuraamusten määräämiseen tällaisten tapausten johdosta sekä 
tehokkaiden ja varoittavien rangaistusten määräämiseen varojen saajille;

g) aiheettomasti maksettujen varojen takaisinperintä;
h) verovilpin ja verokilpailun estäminen ja seuraamusten määrääminen niistä 

sekä veroasioita koskevaa hallinnollista yhteistyötä tekevien viranomaisten 
asianmukainen toiminta;

i) OLAFin ja EPPOn, mikäli asianomainen jäsenvaltio osallistuu siihen, 
tutkinta- tai syytetoimiin liittyvä vaikuttava ja nopea yhteistyö kyseisiä 
virastoja koskevien säädösten ja vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti;

j) tukivälineen asianmukainen täytäntöönpano perusoikeuksien 
järjestelmällisen loukkaamisen jälkeen.

5. Jos 4 kohdan edellytykset täyttyvät, voidaan hyväksyä yksi tai useampi seuraavista 
toimenpiteistä:

a) kielto tehdä uusia oikeudellisia sitoumuksia;
b) sitoumusten keskeyttäminen;
c) sitoumusten vähentäminen, myös rahoitusoikaisujen avulla;
d) ennakkorahoituksen vähentäminen;
e) maksujen määräaikojen kulumisen keskeyttäminen;
f) maksujen keskeyttäminen.

Jollei toimenpiteiden hyväksymisestä tehdyssä päätöksessä toisin määrätä, 
aiheellisten toimenpiteiden toteuttaminen ei vaikuta jäsenvaltion velvollisuuteen 
suorittaa maksuja lopullisille varojen saajille tai edunsaajille. Tukikelpoisiin alue- 
ja paikallistason toimiin myönnetään edelleen tukea tukivälineestä. Jos jäsenvaltion 
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toiminnassa on puutteita, tukikelpoisiin alue- ja paikallistason toimiin myönnetään 
edelleen tukea tukivälineestä.

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.
Komission antaa varojen lopullisille saajille tai edunsaajille tietoja ja ohjeita 
jäsenvaltioiden velvoitteista verkkosivuston tai internetportaalin avulla.

Komissio tarjoaa saman verkkosivuston tai portaalin avulla varojen lopullisille 
saajille tai edunsaajille myös asianmukaiset välineet, joiden avulla komissiolle 
voidaan ilmoittaa näiden velvoitteiden mahdollisesta rikkomisesta, jonka lopulliset 
varojen saajat tai edunsaajat katsovat vaikuttavan suoraan itseensä. Komissio voi 
ottaa varojen lopullisten saajien tai edunsaajien tämän kohdan mukaisesti 
ilmoittamat tiedot huomioon vain, jos niihin liittyy näyttöä siitä, että asianomainen 
varojen lopullinen saaja tai edunsaaja on tehnyt virallisen valituksen 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Komissio varmistaa varojen lopullisten saajien tai edunsaajien ilmoittamien tietojen 
perusteella, että jäsenvaltiot maksavat tosiasiallisesti varojen lopullisille saajille tai 
edunsaajille kaikki niille kuuluvat määrät.

6. Jos komissio katsoo, että sillä on perusteltu syy olettaa 4 kohdan edellytysten 
täyttyvän, se lähettää kyseiselle jäsenvaltiolle kirjallisen ilmoituksen, jossa se esittää 
havaintonsa perusteet. Komissio ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kaikista tällaisista ilmoituksista ja niiden sisällöstä.

Arvioidessaan sitä, täyttyvätkö 4 kohdan edellytykset, komissio ottaa huomioon 
kaikki asiaan liittyvät tiedot, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot, Euroopan 
parlamentin päätöslauselmat, tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä 
asianomaisten kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen päätelmät ja suositukset. 
Komissio ottaa huomioon myös unionin liittymisneuvotteluissa käytetyt perusteet ja 
erityisesti unionin säännöstön luvut, jotka koskevat oikeuslaitosta ja 
perusoikeuksia, oikeutta, vapautta ja turvallisuutta, varainhoidon valvontaa ja 
verotusta, sekä suuntaviivat, joita käytetään yhteistyö- ja seurantamekanismin 
yhteydessä jäsenvaltion edistyksen seuraamiseksi.

Komissiota avustaa riippumattomien asiantuntijoiden paneeli, joka perustetaan 
delegoidulla säädöksellä.

Komissio voi pyytää kaikkia arviointinsa kannalta tarpeellisia lisätietoja sekä ennen 
havainnon tekemistä että sen jälkeen.

Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava tarvittavat tiedot, ja se voi esittää 
huomautuksensa komission asettamassa määräajassa, jonka on oltava vähintään 
yksi kuukausi ja enintään kolme kuukautta havainnon ilmoituspäivästä. 
Huomautuksissaan jäsenvaltio voi ehdottaa korjaavia toimenpiteitä.
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Kun komissio päättää, tekeekö se päätöksen 5 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, se ottaa huomioon saamansa tiedot, asianomaisen jäsenvaltion 
mahdollisesti esittämät huomautukset sekä mahdollisesti ehdotettujen korjaavien 
toimenpiteiden riittävyyden. Komissio päättää saatuja tietoja koskevista 
jatkotoimista yhden kuukauden suuntaa-antavan määräajan puitteissa ja joka 
tapauksessa kohtuullisen ajan kuluessa päivästä, jona tiedot saatiin.

Arvioidessaan määrättävien toimenpiteiden oikeasuhteisuutta komissio ottaa 
asianmukaisella tavalla huomioon tässä kohdassa tarkoitetut tiedot ja ohjeet.

Jos komissio katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu yleinen 
puute, se hyväksyy päätöksen 5 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä 
täytäntöönpanosäädöksellä.

Samalla kun komissio hyväksyy päätöksensä, se esittää samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen hyväksyttyjen toimenpiteiden arvoa 
vastaavan määrän ottamisesta varaukseen.

Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 ja 6 kohdassa säädetään, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät siirtoehdotusta neljän viikon 
kuluessa siitä, kun kumpikin toimielin on saanut sen. Siirtoehdotus katsotaan 
hyväksytyksi, ellei Euroopan parlamentti muuta tai hylkää sitä annettujen äänten 
enemmistöllä tai neuvosto muuta tai hylkää sitä määräenemmistöllä neljän viikon 
kuluessa. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto muuttaa siirtoehdotusta, 
sovelletaan varainhoitoasetuksen 31 artiklan 8 kohtaa.

Kyseisessä kohdassa tarkoitettu päätös tulee voimaan, jos Euroopan parlamentti ja 
neuvosto eivät kumpikaan hylkää siirtoehdotusta 10 kohdassa tarkoitetun ajan 
kuluessa.

7. Asianomainen jäsenvaltio voi milloin tahansa toimittaa komissiolle virallisen 
ilmoituksen ja näyttöä siitä, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva 
yleinen puute on korjattu tai sitä ei enää ole.

Komissio arvioi asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
asianomaisen jäsenvaltion tilanteen suuntaa antavassa kuukauden pituisessa 
määräajassa ja joka tapauksessa kohtuullisen ajan kuluessa päivästä, jona 
virallinen ilmoitus otettiin vastaan. Kun oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
kohdistuvat yleiset puutteet, joiden vuoksi 5 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
hyväksyttiin, lakkaavat olemasta kokonaan tai osittain, komissio hyväksyy 
viipymättä päätöksen, jolla kyseiset toimenpiteet kumotaan kokonaan tai osittain. 
Samalla kun komissio hyväksyy päätöksensä, se esittää samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 6 kohdassa tarkoitetun varauksen 
poistamisesta kokonaan tai osittain. Tällöin sovelletaan 5 kohdassa säädettyä 
menettelyä.
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II LUKU

Rahoitusosuus, jakomenettely ja lainat

10 artikla
Enimmäisrahoitusosuus

Kunkin jäsenvaltion enimmäisrahoitusosuus 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
määrän jakomenettelyä varten lasketaan käyttäen liitteessä I vahvistettua menetelmää kunkin 
jäsenvaltion väestömäärän, asukaskohtaisen käänteisen bruttokansantuotteen (BKT), 
suhteellisen työttömyysasteen ja vuosina 2020–2021 vuoteen 2019 verrattuna todetun 
reaalisen BKT:n kumulatiivisen laskun perusteella.

Vuosia 2021–2022 varten enimmäisrahoitusosuus lasketaan käyttäen liitteessä I vahvistettua 
menetelmää kunkin jäsenvaltion väestömäärän, asukaskohtaisen käänteisen BKT:n ja 
vuosien 2015–2019 suhteellisen työttömyysasteen perusteella.

Vuosia 2023–2024 varten enimmäisrahoitusosuus lasketaan 30 päivään kesäkuuta 2022 
mennessä käyttäen liitteessä I vahvistettua menetelmää kunkin jäsenvaltion väestömäärän, 
asukaskohtaisen käänteisen BKT:n ja vuosina 2020–2021 vuoteen 2019 verrattuna todetun 
reaalisen BKT:n kumulatiivisen laskun perusteella.

11 artikla
Rahoitusosuuksien jakaminen

1. Komissio asettaa saataville 31 päivään joulukuuta 2022 saakka 5 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun 337 968 000 000 euron rahoituksen. Kukin jäsenvaltio voi 
esittää 10 artiklassa tarkoitetun enimmäisrahoitusosuutensa puitteissa pyyntöjä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmiensa täytäntöönpanemiseksi.

2. Jos taloudellisia resursseja on käytettävissä, komissio voi järjestää ehdotuspyyntöjä 31 
päivän joulukuuta 2022 ja 31 päivän joulukuuta 2024 välisenä aikana EU-
ohjausjakson aikataulun mukaisesti. Tätä varten se julkaisee ohjeellisen aikataulun 
kyseisellä kaudella järjestettävistä ehdotuspyynnöistä ja ilmoittaa kussakin 
ehdotuspyynnössä jaettavissa olevan määrän. Kukin jäsenvaltio voi ehdottaa saavansa 
elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa varten enintään sille osoitettua 
osuutta vastaavan määrän liitteessä I tarkoitetusta käytettävissä olevasta määrästä.

12 artikla
Lainat

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä myöntää kyseiselle jäsenvaltiolle lainatukea sen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa varten 31 päivään joulukuuta 
2024 saakka. 

2. Jäsenvaltio voi hakea lainaa samaan aikaan kun se toimittaa 15 artiklassa tarkoitetun 
elpymis- ja palautumissuunnitelman tai eri ajankohtana 31 päivään elokuuta 2024 
saakka. Jälkimmäisessä tapauksessa hakemukseen on liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy uusia välitavoitteita ja tavoitteita.
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3. Jäsenvaltion lainahakemuksessa on esitettävä: 

a) lainatuen syyt, jotka perustellaan lisäuudistuksiin ja -investointeihin liittyvillä 
suuremmilla rahoitustarpeilla; 

b) lisäuudistukset ja -investoinnit 15 artiklan mukaisesti; 

c) asianomaisen elpymis- ja palautumissuunnitelman korkeammat kustannukset 
verrattuna 10 artiklassa tarkoitettuun enimmäisrahoitusosuuteen tai elpymis- ja 
palautumissuunnitelmalle 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla osoitettuun 
rahoitusosuuteen.

c a) tiedot siitä, miten lainahakemus sopii yhteen jäsenvaltion yleisen 
rahoitussuunnittelun ja moitteettoman finanssipolitiikan yleisen tavoitteen 
kanssa;

4. Asianomaisen jäsenvaltion elpymis- ja palautumissuunnitelmalle myönnettävä 
lainatuki ei saa olla suurempi kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman, sellaisena 
kuin se on tarvittaessa tarkistettuna, kokonaiskustannusten ja 10 artiklassa tarkoitetun 
enimmäisrahoitusosuuden välinen erotus. Kullekin jäsenvaltiolle myönnettävän lainan 
enimmäismäärä saa olla enintään 6,8 prosenttia maan bruttokansantulosta.

5. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, lainatuen määrää voidaan poikkeuksellisissa 
olosuhteissa korottaa käytettävissä olevien varojen puitteissa.

6. Lainatuki maksetaan erissä edellyttäen, että välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu 
17 artiklan 4 kohdan g alakohdan mukaisesti.

7. Komissio tekee päätöksen lainatukea koskevasta hakemuksesta 17 artiklan mukaisesti. 
Elpymis- ja palautumissuunnitelmaa on tarvittaessa muutettava vastaavasti.

13 artikla
Lainasopimus

1. Ennen lainasopimuksen tekemistä asianomaisen jäsenvaltion kanssa komissio arvioi,

a) ovatko lainahakemuksen perustelut ja lainan määrä kohtuulliset ja uskottavat 
suhteessa lisäuudistuksiin ja -investointeihin; ja

b) täyttävätkö lisäuudistukset ja -investoinnit 16 artiklan 3 kohdassa asetetut 
kriteerit.

2. Jos lainahakemus täyttää 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit ja kun 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu päätös on tehty, komissio tekee lainasopimuksen asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa. Lainasopimuksen on sisällettävä varainhoitoasetuksen 220 artiklan 5 kohdassa 
säädettyjen seikkojen lisäksi seuraavat seikat: 

a) lainan määrä euroina, tarvittaessa myös XX artiklan mukaisen 
ennakkorahoitetun lainatuen määrä;

b) keskimääräinen maturiteetti; varainhoitoasetuksen 220 artiklan 2 kohtaa ei 
sovelleta tähän maturiteettiin;

c) hinnoittelukaava ja lainan saatavuusaika;

d) nostoerien enimmäismäärä ja selkeä ja täsmällinen takaisinmaksuaikataulu;
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e) muut seikat, jotka ovat tarpeen lainatuen toteuttamiseksi asianomaisten 
uudistusten ja investointihankkeiden osalta 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen mukaisesti.

3. Varainhoitoasetuksen 220 artiklan 5 kohdan e alakohdan mukaisesti tukea saavat 
jäsenvaltiot maksavat tässä artiklassa tarkoitettuja lainoja varten lainatuista varoista 
aiheutuvat kustannukset.

4. Komissio vahvistaa tarvittavat järjestelyt tämän artiklan mukaisesti myönnettyihin 
lainoihin liittyvien lainanantotoimien hallinnoimiseksi.

5. Tämän artiklan mukaisesti myönnetystä lainasta hyötyvän jäsenvaltion on avattava 
erillinen tili saadun lainan hallinnointia varten. Sen on myös siirrettävä lainan 
erääntyvä pääoma ja korot komission ilmoittamalle tilille edellisen kohdan mukaisesti 
käyttöön otettujen järjestelyjen mukaisesti kaksikymmentä TARGET2-pankkipäivää 
ennen kyseistä eräpäivää.

13 a artikla
Arviointi ja tarkistaminen

1. Komissio esittää viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä arvioinnin tämän 
asetuksen II luvussa tarkoitettujen resurssien käytöstä. Tämän pakollisen 
arvioinnin yhteydessä tehdään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen 
tarkistamiseksi niin, että voidaan varmistaa resurssien täysimääräinen 
hyödyntäminen.

2. Komissio esittää viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä arvioinnin tämän 
asetuksen II luvussa tarkoitettujen resurssien käytöstä. Tämän pakollisen 
arvioinnin yhteydessä toteutetaan tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 
tarkistamiseksi niin, että voidaan varmistaa maksusitoumusmäärärahojen 
täysimääräinen hyödyntäminen.

III LUKU

Elpymis- ja palautumissuunnitelmat

14 artikla
Tukikelpoisuus

1. Jäsenvaltioiden on 3 artiklassa tarkoitettujen unionin painopisteiden sekä 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotka voivat saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten sekä julkisten ja yksityisten 
investointihankkeiden toteuttamiseksi kattavan ja johdonmukaisen paketin puitteissa. 
Jäsenvaltiot voivat elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmistelussa käyttää 
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[teknisen tuen välineen perustamisesta annetun] asetuksen XX/YYYY mukaista 
teknisen tuen välinettä.
Covid-19-kriisin taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin liittyviin 1 päivästä 
helmikuuta 2020 toteutettuihin toimenpiteisiin voidaan myöntää tukea elpymis- ja 
palautumistukivälineestä edellyttäen, että niissä noudatetaan tässä asetuksessa 
säädettyjä vaatimuksia.

2. Elpymis- ja palautumissuunnitelmien on edistettävä 3 artiklassa määriteltyjä unionin 
kuutta painopistettä, mukaan lukien 3 artiklassa yksilöidyt vähimmäismeno-
osuudet, sekä 4 artiklassa määriteltyjä yleisiä ja erityisiä tavoitteita, ja niissä on 
noudatettava 4 a artiklassa vahvistettuja horisontaalisia periaatteita.

2 a. Tukivälineen soveltamisalan mukaisesti elpymis- ja palautumissuunnitelmien on 
autettava vastaamaan tuloksellisesti haasteisiin, jotka on yksilöity asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa asiaankuuluvissa 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa, mukaan lukien neuvoston hyväksymät euroaluetta 
koskevat asiaankuuluvat suositukset.

2 b. Elpymis- ja palautumissuunnitelmien on myös muodostettava johdonmukainen 
kokonaisuus niiden tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet EU-
ohjausjakson mukaisiin kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen (EU) 2018/1999 
mukaisiin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa17 ja niiden päivityksiin, 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin oikeudenmukaista 
siirtymää koskeviin suunnitelmiin18, nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmiin ja 
unionin rahastojen mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja toimenpideohjelmiin sekä 
unionin oikeuden ja politiikan täytäntöönpanoon liittyviin toimiin.

2 c. Elpymis- ja palautumissuunnitelmien on muodostettava johdonmukainen 
kokonaisuus sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU-strategian 2020–2025 kanssa, 
niiden on perustuttava suunniteltujen toimenpiteiden sukupuolivaikutusten 
arviointiin ja niihin on sisällyttävä keskeisiä toimia, joilla voidaan puuttua 
tuloksellisesti kriisin sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin vaikutuksiin, sekä niihin 
yhdistettyjä toimenpiteitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on myös oltava sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
kansallisten strategioiden mukaisia.

2 d. Elpymis- ja palautumissuunnitelmat eivät saa olla haitallisia sisämarkkinoiden 
kannalta.
3. Jos jäsenvaltio on vapautettu EU-ohjausjakson seurannasta ja arvioinnista asetuksen 

(EU) N:o 472/2013 12 artiklan nojalla tai jos se on neuvoston asetuksen (EY) N:o 
332/2002 mukaisen seurannan kohteena, tämän asetuksen säännöksiä on sovellettava 
asianomaiseen jäsenvaltioon niiden haasteiden ja prioriteettien osalta, jotka on 
yksilöity asetuksissa vahvistetuissa toimenpiteissä.

3 a. Kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat eivät saa vaikuttaa oikeuteen tehdä 
tai panna täytäntöön työehtosopimuksia tai ryhtyä työtaistelutoimiin Euroopan 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, 
energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta. 

18 […]
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unionin perusoikeuskirjan sekä kansallisen ja unionin lainsäädännön ja 
käytäntöjen mukaisesti.

15 artikla
Elpymis- ja palautumissuunnitelma

1. Jäsenvaltion, joka haluaa saada 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti saataville asetetun 
rahoitusosuuden, on toimitettava komissiolle 14 artiklan 1 kohdassa määritelty 
elpymis- ja palautumissuunnitelma.

Sen jälkeen kun komissio on asettanut 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun määrän saataville, jäsenvaltion on tarvittaessa päivitettävä ja 
toimitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitettu elpymis- ja palautumissuunnitelma 
ottaakseen huomioon 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketun päivitetyn 
enimmäisrahoitusosuuden.

2. Asianomaisen jäsenvaltion esittämä elpymis- ja palautumissuunnitelma on 
toimitettava yhdessä kyseisen jäsenvaltion kansallisen uudistusohjelman kanssa 
yhtenä yhtenäisenä asiakirjana, ja se on pääsääntöisesti toimitettava virallisesti 
viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. Jäsenvaltio voi toimittaa suunnitelmaluonnoksen 
edellisen vuoden lokakuun 15 päivästä alkaen yhdessä seuraavan vuoden 
talousarvioesityksen kanssa.

Jäsenvaltion, joka haluaa saada tukea tukivälineestä, on käynnistettävä 
monitasoinen vuoropuhelu, jossa paikallis- ja alueviranomaiset, 
työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, erityisesti nuorisojärjestöt, 
sekä muut asiaankuuluvat sidosryhmät ja suuri yleisö voivat olla aktiivisesti 
mukana ja keskustella elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelusta ja 
täytäntöönpanosta. Suunnitelmaluonnos on toimitettava tiedoksi paikallis- ja 
alueviranomaisille, työmarkkinaosapuolille, kansalaisyhteiskunnan järjestöille, 
erityisesti nuorisojärjestöille, sekä muille asiaankuuluville sidosryhmille ja suurelle 
yleisölle kuulemista varten ennen päivää, jona se on toimitettava komissiolle, ja 
työmarkkinaosapuolilla on oltava vähintään 30 päivää aikaa vastata kirjallisesti 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti.

3. Elpymis- ja palautumissuunnitelma on perusteltava asianmukaisesti. Siinä on 
esitettävä erityisesti seuraavat seikat:

a) yksityiskohtainen selvitys siitä, kuinka elpymis- ja palautumissuunnitelmat ja 
-toimenpiteet edistävät kutakin 3 artiklassa määritellystä unionin kuudesta 
painopisteestä ja kuinka ne edistävät 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
vahvistettuja tavoitteita eivätkä ole ristiriidassa niiden kanssa;

a b) tukivälineen soveltamisalan mukaisesti perustelut, jotka osoittavat, kuinka 
suunnitelma auttaa vastaamaan tuloksellisesti haasteisiin, jotka on yksilöity 
asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
asiaankuuluvissa maakohtaisissa suosituksissa tai muissa komission 
virallisesti antamissa asiaankuuluvissa asiakirjoissa, mukaan lukien 
neuvoston hyväksymät euroaluetta koskevat asiaankuuluvat suositukset;

a c) mikäli jäsenvaltiossa on epätasapaino tai liiallinen epätasapaino, jonka 
komissio on todennut perusteellisen tarkastelun perusteella, selvitys siitä, 
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miten asetuksen (EU) N:o 1176/2011 6 artiklan nojalla annetut suositukset 
sopivat yhteen suunnitelmien kanssa;

a d)  yksityiskohtainen selvitys siitä, kuinka suunnitelmassa noudatetaan kullekin 
unionin kuudelle painopisteelle 3 artiklassa vahvistettua vähimmäisosuutta;

a e) yksityiskohtainen selvitys siitä, kuinka vähintään 40 prosenttia elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa varten pyydetystä määrästä käytetään edistämään 
ilmasto- ja biodiversiteettitoimien valtavirtaistamista komission esittämää 
seurantamenetelmää käyttäen. Komissio hyväksyy ennen asetuksen 
voimaantuloa delegoidulla säädöksellä asianomaisen menetelmän käyttäen 
tarvittaessa EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistettuja perusteita;

a f) selvitys siitä, kuinka suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden odotetaan 
edistävän digitaalisia toimia ja ovatko ne määrältään vähintään 20 prosenttia 
suunnitelman kokonaisrahoituksesta, liitteessä... vahvistetun digitaalisten 
toimien seurantaa koskevan menetelmän perusteella; menetelmää on käytettävä 
vastaavasti niiden toimenpiteiden osalta, joita ei voida suoraan kohdistaa 
johonkin taulukossa lueteltuun tukitoimialaan; digitaalisiin tavoitteisiin 
myönnettävän tuen laskukertoimia voidaan nostaa yksittäisten investointien 
osalta, jotta voidaan ottaa huomioon liitännäiset uudistustoimenpiteet, joilla 
lisätään niiden vaikutusta digitaalisiin tavoitteisiin;

a g) selvitys siitä, että toimenpiteet eivät ole ristiriidassa unionin strategisten ja 
taloudellisten etujen kanssa, että niillä ei korvata toistuvia kansallisia 
talousarviomenoja ja että niissä noudatetaan täydentävyyden periaatetta sekä 
”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 4 a artiklan mukaisesti;

a h) perustelut, jotka osoittavat, kuinka elpymis- ja palautumissuunnitelma 
muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan EU-strategian 2020–2025 periaatteiden ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan kansallisen strategian kanssa, sukupuolivaikutusten arviointi sekä 
selvitys siitä, mikä merkitys suunnitelman toimenpiteillä odotetaan olevan 
sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen periaatteen sekä sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
poistamisen tai niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamisen kannalta;

▌

d) uudistusten toteuttamisen suunnitellut selkeät välitavoitteet, tavoitteet ja 
alustava aikataulu enintään neljän vuoden ajalle sekä vastaavat tiedot 
investoinneista enintään seitsemän vuoden ajalle;

d a) perustelut, jotka osoittavat, kuinka elpymis- ja palautumissuunnitelmat 
muodostavat kattavan uudistus- ja investointipaketin ja kuinka ne 
muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden 14 artiklan 2 b kohdassa 
tarkoitetuissa asiakirjoissa vahvistettujen suunnitelmien, strategioiden ja 
ohjelmien kanssa ja minkälaista synergiaa niillä odotetaan olevan niiden 
kanssa;

e) suunnitellut julkiset ja yksityiset investointihankkeet, niihin liittyvä 
investointikausi ja tarvittaessa maininta yksityisten kumppaneiden 
osallistumisesta;
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e a) mikäli elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ei ole 
vapautettu SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta 
valtiontuen ilmoitusvelvollisuudesta komission asetuksen (EU) N:o 
651/201419 mukaisesti, komissio arvioi ensisijaisesti elpymis- ja 
palautumissuunnitelman siltä kannalta, onko se valtiontuki- ja 
kilpailusääntöjen mukainen;

f) elpymis- ja palautumissuunnitelman kattamien uudistusten ja investointien 
arvioidut kokonaiskustannukset (jäljempänä myös ’elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset’) selkeine 
riippumattoman julkisen elimen validoimine perusteluineen sekä tieto siitä, 
millä tavalla kustannukset ovat oikeassa suhteessa odotettuihin sosiaalisiin ja 
taloudellisiin vaikutuksiin kustannustehokkuuden periaatteen mukaisesti;

g) tarvittaessa tiedot jo myönnetystä tai suunnitellusta unionin rahoituksesta sekä 
yhteys aiempiin tai suunniteltuihin rakenneuudistusten tukiohjelman tai 
teknisen tuen välineen puitteissa toteutettaviin uudistuksiin;

h) mahdollisesti tarvittavat liitännäistoimenpiteet, mukaan lukien kaikkien 
politiikkatoimien aikataulu;

i) tiivistelmä 2 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetusta monitasoisesta 
vuoropuhelusta, tiedot siitä, kuinka sidosryhmien panokset on otettu 
huomioon ja kuinka sidosryhmien lausunnot voidaan niiden pyynnöstä liittää 
kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin, samoin kuin tiedot, mukaan 
lukien asiaankuuluvat välitavoitteet ja tavoitteet, kuulemisista ja 
vuoropuheluista, joita elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon 
liittyen on suunniteltu;

j) asianomaisen jäsenvaltion järjestelyt elpymis- ja palautumissuunnitelman 
tuloksellista seurantaa ja täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien ehdotetut 
laadulliset ja määrälliset selkeät välitavoitteet ja tavoitteet ja niihin liittyvät 
indikaattorit, mukaan lukien se, kuinka suunnitelma parantaa sosiaali-
indikaattorien tulostaulun ja makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn tulostaulun maakohtaista tuloksellisuutta;

k) tarvittaessa 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut lainatukihakemukset ja 
täydentävät välitavoitteet sekä niiden osatekijät; ja

k a) selvitys jäsenvaltion suunnitelmista, järjestelmistä ja konkreettisista 
toimenpiteistä, joilla ehkäistään, havaitaan ja korjataan tästä tukivälineestä 
saatujen varojen käyttöön liittyviä eturistiriitoja, lahjontaa ja petoksia, 
mukaan lukien toimenpiteet, joilla pyritään välttämään päällekkäisen 
rahoituksen myöntäminen muista unionin ohjelmista ja perimään hukatut, 
aiheettomasti maksetut tai virheellisesti käytetyt varat takaisin sekä 
määräämään tarvittaessa hallinnollisia seuraamuksia;

k b) jäsenvaltioiden toteuttamat järjestelyt sen varmistamiseksi, että tukea saavat 
yritykset eivät ole mukana minkäänlaisissa rajatylittäviä järjestelyjä koskevan 

19 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen 
toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 
187, 26.6.2014, s. 1).
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direktiivin (EU) 2018/822 soveltamisalaan kuuluvissa raportoitavissa 
verojärjestelyissä;

l) kaikki muut merkitykselliset tiedot.

4. Jäsenvaltiot voivat pyytää elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevien 
ehdotustensa valmistelua varten komissiolta hyvien käytänteiden vaihtoa, jotta 
ehdotuksia esittävät jäsenvaltiot voivat hyödyntää muiden jäsenvaltioiden 
kokemuksia. Jäsenvaltiot voivat myös milloin tahansa vuoden aikana pyytää teknistä 
tukea teknisen tuen välineestä siitä annetun asetuksen mukaisesti. Teknisen tuen 
yhteydessä on noudatettava täysimääräisesti työehtosopimusneuvotteluja koskevia 
kansallisia sääntöjä ja käytäntöjä. Teknisen tuen toimet eivät saa heikentää 
työmarkkinaosapuolten asemaa eivätkä uhata työehtosopimusneuvottelujen 
riippumattomuutta.

4 a. Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi elpymis- ja 
palautumissuunnitelmista vastaavien jäsenvaltioiden edustajien ja tarvittaessa 
riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden edustajien on saavuttava 
kutsusta Euroopan parlamentin asiasta vastaaviin valiokuntiin esittelemään 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Komissio asettaa asiaa koskevat tiedot 
Euroopan parlamentin ja neuvoston saataville yhtäaikaisesti ja yhtäläisin ehdoin.

16 artikla
Komission arviointi

1. Komissio arvioi elpymis- ja palautumissuunnitelmia ja tarvittaessa niihin tehtyjä 
päivityksiä, jotka jäsenvaltio on toimittanut 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion kanssa. Komissio voi esittää 
huomautuksia tai pyytää lisätietoja. Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava 
pyydetyt lisätiedot, ja se voi tarvittaessa tarkistaa ehdotustaan ennen sen virallista 
toimittamista tai sen jälkeen. Asianomainen jäsenvaltio ja komissio voivat sopia 17 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun määräajan pidentämisestä kohtuullisella 
ajanjaksolla, jos se on tarpeen.

1 a. Arvioinnissaan komissio ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien välisen synergian sekä kyseisten suunnitelmien ja muiden 
kansallisen tason investointisuunnitelmien välisen täydentävyyden.

2. Arvioidessaan elpymis- ja palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään asianomaiselle 
jäsenvaltiolle myönnettävää määrää komissio ottaa huomioon jäsenvaltiota koskevat 
analyyttiset tiedot, jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson yhteydessä, sekä 15 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltion esittämät perustelut ja seikat sekä kaikki muut 
merkitykselliset tiedot, mukaan lukien erityisesti asianomaisen jäsenvaltion 
kansalliseen uudistusohjelmaan ja kansalliseen energia- ja ilmastosuunnitelmaan, 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin oikeudenmukaista 
siirtymää koskeviin suunnitelmiin ja nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmiin 
sisältyvät tiedot ja tarvittaessa teknisen tuen välineen kautta saadut teknistä tukea 
koskevat tiedot.

Se ottaa myös huomioon oikeusvaltiota koskevaan vuosikertomukseen, EU:n 
oikeusalan tulostauluun, makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn 
tulostauluun ja sosiaali-indikaattorien tulostauluun sisältyvät tiedot. Komissio 
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edellyttää myös suunnitelman sukupuolivaikutusten arviointia, jonka toteuttavat 
riippumattomat asiantuntijat, tai se tekee itse tällaisen arvioinnin.
Komissio kuulee tarvittaessa unionin laajuisesti asiaankuuluvia sidosryhmiä 
saadakseen käsityksen niiden näkemyksistä, jotka koskevat kansallisen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman omavastuullisuutta, johdonmukaisuutta ja 
vaikuttavuutta.

3. Komissio arvioi elpymis- ja palautumissuunnitelman vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta ▌ja ottaa tätä varten huomioon seuraavat 
osatekijät:
Komissio arvioi, täyttävätkö kaikki elpymis- ja palautumissuunnitelmat seuraavat 
vaatimukset:

a) käytetäänkö suunnitelman määrästä vähintään 40 prosenttia edistämään 
ilmasto- ja biodiversiteettitoimien valtavirtaistamista ja sovelletaanko 
15 artiklan 3 kohdan a e alakohdassa tarkoitettua seurantamenetelmää 
asianmukaisesti;

b) käytetäänkö suunnitelman määrästä vähintään 20 prosenttia edistämään 
digitaalisia toimia ja sovelletaanko 15 artiklan 3 kohdan af alakohdassa 
tarkoitettua seurantamenetelmää asianmukaisesti;

c) onko selvää, että mitkään toimenpiteet eivät ole ristiriidassa unionin 
strategisten ja taloudellisten etujen kanssa, että niillä ei korvata toistuvia 
kansallisia talousarviomenoja ja että niissä noudatetaan täydentävyyden 
periaatetta sekä ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 4 a artiklan mukaisesti;

d) noudatetaanko suunnitelmassa kullekin unionin painopisteelle 3 artiklassa 
vahvistettua vähimmäisosuutta;

e) varmistavatko jäsenvaltioiden toteuttamat järjestelyt sen, että tukea saavat 
yritykset eivät ole mukana minkäänlaisissa rajatylittäviä järjestelyjä koskevan 
direktiivin (EU) 2018/822 soveltamisalaan kuuluvissa raportoitavissa 
verojärjestelyissä;

▌

Vaikuttavuus:
f) edistääkö elpymis- ja palautumissuunnitelma kutakin 3 artiklassa määriteltyä 

unionin kuutta painopistettä ja edistääkö se 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa vahvistettuja tavoitteita eikä ole ristiriidassa niiden kanssa;

g) onko 15 artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu monitasoinen 
vuoropuhelu toteutettu ja annetaanko asianomaisille sidosryhmille 
tosiasialliset mahdollisuudet osallistua elpymis- ja palautumissuunnitelman 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon;

h) onko odotettavissa, että asianomaisten jäsenvaltioiden ehdottamat järjestelyt 
takaavat elpymis- ja palautumissuunnitelman, mukaan lukien ehdotetut 
laadulliset ja määrälliset selkeät välitavoitteet ja tavoitteet ja niihin liittyvät 
indikaattorit, tuloksellisen seurannan ja täytäntöönpanon ja parantaako 
suunnitelma sosiaali-indikaattorien tulostaulun ja makrotalouden 
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epätasapainoa koskevan menettelyn tulostaulun maakohtaista 
tuloksellisuutta;

i) onko odotettavissa, että elpymis- ja palautumissuunnitelma tuottaa pysyviä 
vaikutuksia asianomaisessa jäsenvaltiossa;

j) sisältyykö elpymis- ja palautumissuunnitelmaan investointeja rajatylittäviin tai 
yleiseurooppalaisiin hankkeisiin, jotka tuottavat tarvittaessa eurooppalaista 
lisäarvoa, ottaen huomioon jäsenvaltioiden maantieteellisestä sijainnista johtuvat 
rajoitteet;

Tehokkuus:
k) ovatko jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn elpymis- ja 

palautumissuunnitelman arvioitujen kokonaiskustannusten määrästä mielekkäät 
ja uskottavat ja ovatko ne oikeassa suhteessa odotettuihin sosiaalisiin ja 
taloudellisiin vaikutuksiin kustannustehokkuuden periaatteen mukaisesti;

l) onko odotettavissa, että asianomaisten jäsenvaltioiden ehdottamien 
järjestelyjen avulla voidaan ehkäistä, havaita ja korjata tukivälineestä 
saatujen varojen käyttöön liittyviä eturistiriitoja, lahjontaa ja petoksia, 
mukaan lukien toimenpiteet, joilla pyritään välttämään päällekkäisen 
rahoituksen myöntäminen muista unionin ohjelmista;

Merkityksellisyys:
m) sisältyykö suunnitelmaan toimenpiteitä, jotka tukivälineen soveltamisalan 

mukaisesti auttavat vastaamaan tuloksellisesti haasteisiin, jotka on yksilöity 
asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
asiaankuuluvissa maakohtaisissa suosituksissa tai muissa komission 
virallisesti antamissa asiaankuuluvissa asiakirjoissa, mukaan lukien 
neuvoston hyväksymät euroaluetta koskevat asiaankuuluvat suositukset;

n) sopiiko suunnitelma siinä tapauksessa, että jäsenvaltiossa on epätasapaino tai 
liiallinen epätasapaino, jonka komissio on todennut perusteellisen 
tarkastuksen perusteella, yhteen asetuksen (EU) N:o 1176/2011 6 artiklan 
nojalla annettujen suositusten kanssa;

o) sisältääkö suunnitelma 15 artiklassa tarkoitetut tarkat tiedot;

Johdonmukaisuus:
p) muodostaako suunnitelma kattavan uudistus- ja investointipaketin ja 

muodostavatko järjestelyt johdonmukaisen kokonaisuuden ja tuottavat 
synergiaa 14 artiklan 2 b kohdassa tarkoitetulla tavalla;

q) muodostaako suunnitelma johdonmukaisen kokonaisuuden sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan EU-strategian 2020–2025 periaatteiden ja sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan kansallisen strategian kanssa, onko tehty 
sukupuolivaikutusten arviointi ja onko odotettavissa, että suunnitelman 
toimenpiteillä on merkitystä sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen periaatteen sekä sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän poistamisen tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamisen kannalta.
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Arviointikriteerejä on sovellettava liitteen II mukaisesti.
4. Jos asianomainen jäsenvaltio on pyytänyt 12 artiklassa tarkoitettua lainatukea, 

komissio arvioi, täyttääkö lainahakemus 13 artiklan 1 kohdassa säädetyt perusteet ja 
erityisesti täyttävätkö lainahakemuksen kohteena olevat lisäuudistukset ja -
investoinnit 3 kohdan mukaiset arviointikriteerit.

4 a. Jos komissio antaa elpymis- ja palautumissuunnitelmasta kielteisen arvion, se 
toimittaa asianmukaisesti perustellun arvion 17 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa 
määräajassa.

5. Komissio voi käyttää asiantuntijoita, myös Euroopan parlamentin nimittämiä 
asiantuntijoita, apuna jäsenvaltioiden toimittamien elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien arvioinnissa.

17 artikla
Komission päätös

1. Komissio antaa päätöksensä jäsenvaltion esittämästä virallisesta elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta delegoidulla säädöksellä kahden kuukauden kuluessa 
suunnitelman toimittamisesta 25 a artiklan mukaisesti. Jos komission arvio 
jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja tavoitteet, joita 11 artiklan mukaisesti 
myönnettyä rahoitusosuutta koskevan erän maksaminen edellyttää.

2. Jos asianomainen jäsenvaltio pyytää lainatukea, päätöksessä on vahvistettava myös 
12 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu lainatuen määrä sekä lisäuudistukset ja 
investointihankkeet, jotka lainatuen piiriin kuuluvan jäsenvaltion on määrä toteuttaa, 
mukaan lukien täydentävät välitavoitteet ja tavoitteet. 

3. Edellä ▌16 artiklan 3 kohdassa säädettyjen kriteerien mukaisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien rahoitusosuuden määrä vahvistetaan seuraavasti:

a) jos elpymis- ja palautumissuunnitelma täyttää tyydyttävästi 16 artiklan 
3 kohdassa säädetyt kriteerit ja elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut 
kokonaiskustannukset ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin 10 artiklassa 
tarkoitettu kyseiselle jäsenvaltiolle myönnettävä enimmäisrahoitusosuus, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle kohdennettu rahoitusosuus on yhtä suuri kuin 
10 artiklassa tarkoitetun enimmäisrahoitusosuuden kokonaismäärä;

b) jos elpymis- ja palautumissuunnitelma täyttää tyydyttävästi 16 artiklan 
3 kohdassa säädetyt kriteerit ja elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut 
kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin 10 artiklassa tarkoitettu kyseiselle 
jäsenvaltiolle myönnettävä enimmäisrahoitusosuus, jäsenvaltiolle myönnettävä 
rahoitusosuus on yhtä suuri kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut 
kokonaiskustannukset;

b a) jos elpymis- ja palautumissuunnitelma täyttää tyydyttävästi 16 artiklan 3 
kohdassa säädetyt kriteerit ja suunnitelma saa 16 artiklan 3 kohdan h, i, l, m 
ja p alakohdassa säädettyjen kriteerien osalta enemmän kuin kaksi B-
luokitusta, rahoitusosuutta vähennetään kahdella prosentilla kunkin kriteerin 
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osalta ja kokonaisvähennys on enintään kuusi prosenttia koko 
rahoitusosuudesta;

c) jos elpymis- ja palautumissuunnitelma ei täytä tyydyttävästi 16 artiklan 
3 kohdassa säädettyjä kriteerejä, jäsenvaltiolle ei myönnetä rahoitusosuutta. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää teknistä tukea osana teknisen tuen 
välinettä, jotta ehdotusta voitaisiin valmistella paremmin seuraavien syklien 
aikana.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa päätöksessä säädetään myös seuraavista:

a) rahoitusosuus, joka maksetaan yksinomaan erissä sen jälkeen, kun jäsenvaltio 
on tyydyttävällä tavalla saavuttanut elpymis- ja palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanoon liittyvät yksilöidyt välitavoitteet ja tavoitteet;

a a) rahoitusosuus ja soveltuvin osin lainatuen määrä, joka maksetaan 11 a artiklan 
mukaisena ennakkomaksuna elpymis- ja palautumissuunnitelman hyväksymisen 
jälkeen;

b) uudistusten ja investointihankkeiden kuvaus sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset; 

c) elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoaika seuraavasti: 

1) investoinnin päätökseen saattamisen osalta investointijakso, jonka aikana 
investointihanke on toteutettava, päättyy viimeistään seitsemän vuoden 
kuluttua päätöksen hyväksymisestä;

2) uudistusten päätökseen saattamisen osalta jakso, jonka aikana uudistukset 
on toteutettava, päättyy viimeistään neljän vuoden kuluttua päätöksen 
hyväksymisestä;

d) elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelyt ja -
aikataulu, mukaan lukien laadulliset ja määrälliset selkeät välitavoitteet ja 
tavoitteet ja tarvittaessa asiaankuuluvat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen -
19 artiklan noudattamiseksi;

e) suunniteltujen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista koskevat 
indikaattorit, mukaan lukien 15 artiklassa tarkoitettu menetelmä ilmasto- ja 
ympäristömenoja koskevien tavoitteiden noudattamisen mittaamiseksi; ja

f) järjestelyt, joiden mukaisesti komissiolle annetaan täysimääräinen pääsy 
merkityksellisiin taustatietoihin ja raportteihin;

g) tarvittaessa lainan määrä, joka maksetaan erissä, ja täydentävät välitavoitteet ja 
tavoitteet, jotka liittyvät lainatuen maksamiseen.

5. Jos komissio antaa elpymis- ja palautumissuunnitelmasta kielteisen arvion, se 
toimittaa asianmukaisesti perustellun arvion kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
jäsenvaltio on toimittanut ehdotuksen. Toimitettuun arvioon on sisällyttävä myös 
suositus, että jäsenvaltio käyttää [teknisen tuen välineen perustamisesta annetun] 
asetuksen XX/YYY mukaista teknisen tuen välinettä muuttaakseen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa tai korvatakseen sen toisella tämän asetuksen 18 artiklan 
mukaisesti. Komissio saapuu Euroopan parlamentin kutsusta asiasta vastaaviin 
valiokuntiin antamaan selvityksen elpymis- ja palautumissuunnitelmalle annetusta 
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kielteisestä arviosta. Komissio asettaa asiaa koskevat tiedot Euroopan parlamentin 
ja neuvoston saataville yhtäaikaisesti ja yhtäläisin ehdoin.

6. Edellä tämän artiklan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanojärjestelyjä ja -aikataulua, e alakohdassa tarkoitettujen suunniteltujen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä asiaankuuluvia indikaattoreita, 
järjestelyjä, joiden mukaisesti komissio saa käyttöönsä f alakohdassa tarkoitetut 
taustatiedot, ja tarvittaessa g alakohdassa tarkoitetun lainatuen maksamiseen liittyviä 
täydentäviä välitavoitteita ja -tavoitteita on havainnollistettava operatiivisessa 
järjestelyssä, josta asianomainen jäsenvaltio ja komissio sopivat sen jälkeen, kun 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätös on hyväksytty. Komissio asettaa 
hyväksytyn suunnitelman ja kaikki muut merkitykselliset tiedot, mukaan lukien 
6 kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
saataville yhtäaikaisesti ja yhtäläisin ehdoin välittömästi sen jälkeen, kun päätös on 
annettu ja julkaistu komission verkkosivustolla. Komissio määrittää tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulla delegoidulla säädöksellä operatiivisten järjestelyjen 
sisällön jäsenvaltioiden kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
johdonmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden edistämiseksi ja vakiomuotoisten 
tietojen saamiseksi 21 a artiklassa tarkoitettua elpymisen ja palautumisen 
tulostaulua varten.

7. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut delegoidut säädökset hyväksytään 25 a artiklan 
mukaisesti.

18 artikla
Jäsenvaltion elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttaminen

1. Jos jäsenvaltion elpymis- ja palautumissuunnitelmaa ja siihen liittyviä välitavoitteita 
ja tavoitteita ei objektiivisten olosuhteiden vuoksi enää pystytä saavuttamaan joko 
osittain tai lainkaan tai jos asianomainen jäsenvaltio on yksilöinyt investointeja ja 
uudistuksia koskevia merkittäviä lisätoimenpiteitä, joihin voidaan myöntää tämän 
asetuksen mukaista tukea, tai kun asianomainen jäsenvaltio aikoo parantaa 
merkittävästi 16 ja 17 artiklan mukaisen arvion tulosta, jäsenvaltio voi esittää 
komissiolle perustellun pyynnön 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
muuttamiseksi tai korvaamiseksi. Jäsenvaltio voi tätä varten joko muuttaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa tai esittää kokonaan uuden suunnitelman. Jäsenvaltio voi tätä 
varten joko muuttaa elpymis- ja palautumissuunnitelmaa tai esittää kokonaan uuden 
suunnitelman. Jäsenvaltio voi milloin tahansa vuoden aikana pyytää saada käyttää 
[teknisen tuen välineen perustamisesta annetun] asetuksen XX/YYYY mukaista 
teknisen tuen välinettä muuttaakseen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa tai 
korvatakseen sen toisella.

2. Jos komissio katsoo, että elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttaminen on 
jäsenvaltion esittämien perustelujen nojalla aiheellista, se arvioi uuden suunnitelman 
16 artiklan säännösten mukaisesti ja antaa uuden päätöksen 17 artiklan mukaisesti 
kahden kuukauden kuluessa siitä kun pyyntö on virallisesti esitetty.

3. Jos komissio katsoo, että elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttaminen ei ole 
jäsenvaltion esittämien perustelujen nojalla aiheellista, se hylkää pyynnön kahden 
kuukauden kuluessa siitä kun se on virallisesti esitetty annettuaan ensin jäsenvaltiolle 
tilaisuuden esittää huomautuksensa yhden kuukauden kuluessa komission päätelmien 
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tiedoksiantamisesta. Komissio saapuu Euroopan parlamentin kutsusta asiasta 
vastaaviin valiokuntiin antamaan selvityksen elpymis- ja palautumissuunnitelmalle 
annetusta kielteisestä arviosta.

3 a. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa sovitettava elpymis- ja palautumissuunnitelmansa 
päivityksen avulla yhteen puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen 
ilmastolaki) annettuun asetukseen sisältyvän päivitetyn vuotta 2030 koskevan 
ilmastotavoitteen kanssa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun mainittu asetus on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio arvioi päivitettyjä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmia 16 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti ja antaa uuden päätöksen 17 artiklan mukaisesti kahden kuukauden 
kuluessa siitä kun pyyntö on virallisesti esitetty.

IV LUKU

Rahoitussäännökset

-19 artikla
Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1. Jäsenvaltioiden, jotka saavat tai lainaavat tukivälineestä varoja, on tukivälinettä 
täytäntöönpannessaan toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi ja erityisesti sen varmistamiseksi, että kaikki 
elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten uudistusten ja 
investointihankkeiden täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet ovat sovellettavan 
unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia.

2. Edellä 13 artiklan 2 kohdassa ja 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä seuraavista jäsenvaltioiden velvoitteista:

a) niiden on tarkastettava säännöllisesti, että myönnetty rahoitus on käytetty 
asianmukaisesti kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman mukaisten uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanotoimenpiteet on toteutettu asianmukaisesti kaikkien 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti, unionin ja kansallinen lainsäädäntö 
mukaan luettuina;

b) niiden on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä petosten, lahjonnan ja 
varainhoitoasetuksen 61 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi ja ryhdyttävä 
oikeudellisiin toimiin väärään tarkoitukseen käytettyjen varojen 
takaisinperimiseksi, myös kaikkien elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisten uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta;

c) niiden on liitettävä maksupyyntöön

i) johdon vahvistuslausuma siitä, että varat on käytetty niiden aiottuun 
tarkoitukseen, että maksupyynnön yhteydessä toimitetut tiedot ovat 
täydelliset, tarkat ja luotettavat ja että käyttöön otetut valvontajärjestelmät 
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antavat tarvittavat takeet siitä, että varoja on hallinnoitu kaikkien 
sovellettavien sääntöjen ja erityisesti eturistiriitojen välttämistä, petosten 
ehkäisemistä, lahjontaa ja kaksinkertaista rahoitusta koskevien sääntöjen 
mukaisesti moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen; ja 

ii) yksityiskohtainen selvitys suoritetuista tarkastuksista, kustannusarvioiden 
asianmukaiset perustelut, jotka riippumaton julkinen elin on validoinut, 
vaikutusten arvioinnit, rahoitusselvitykset ja muut merkitykselliset tiedot 
sekä selvitys suoritetuista valvontatoimista, mukaan lukien havaitut puutteet 
ja mahdollisesti toteutetut korjaavat toimet;

d) niiden on kerättävä elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten 
uudistusten ja investointihankkeiden täytäntöönpanoon liittyviin 
toimenpiteisiin liittyvien varojen käyttöä koskevaa tarkastusta ja valvontaa 
varten sähköisessä muodossa yhteen tietokantaan, johon unionin tutkinta- ja 
tarkastuselimille tarjotaan hallinnollista rasitusta tarpeettomasti lisäämättä 
vastaavan tasoinen pääsy, seuraavat tietoluokat:

i) varojen lopullisen saajan nimi;

ii) toimeksisaajan ja alihankkijan nimi, jos varojen lopullinen saaja on 
hankintaviranomainen julkisia hankintoja koskevan unionin tai kansallisen 
säännöksen mukaisesti;

iii) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/84920 3 artiklan 
6 kohdassa määritellyn varojen saajan tai toimeksisaajan tosiasiallisen 
omistajan ja edunsaajan / tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien etunimi 
tai etunimet, sukunimi tai sukunimet ja syntymäaika;

iv) luettelo kaikista elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten uudistusten 
ja investointihankkeiden täytäntöönpanotoimenpiteistä sekä julkisen 
rahoituksen kokonaismäärä siten, että ilmoitetaan tukivälineestä ja muista 
unionin rahastoista maksettujen varojen määrä;

e) niiden on valtuutettava nimenomaisesti komissio, OLAF, EPPO ja 
tilintarkastustuomioistuin käyttämään varainhoitoasetuksen 129 artiklan 
1 kohdassa säädettyjä oikeuksiaan sekä asetettava vastaavia velvoitteita 
kaikille elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvien uudistusten ja 
investointihankkeiden täytäntöönpanotoimenpiteitä varten maksettujen 
varojen lopullisille saajille tai kaikille muille niiden täytäntöönpanoon 
osallistuville henkilöille tai yhteisöille;

f) niiden on säilytettävä tietoja varainhoitoasetuksen 132 artiklan mukaisesti;

f a) niiden on säilytettävä tietoja varainhoitoasetuksen 75 artiklan mukaisesti; 
Näin ollen talousarvion toteutukseen liittyvät asiakirjat on säilytettävä 
vähintään viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona Euroopan parlamentti on 
myöntänyt vastuuvapauden. Toimenpiteitä koskevat tositteet on joka 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 
141, 5.6.2015, s. 73).
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tapauksessa säilytettävä kyseisten toimenpiteiden loppuunsaattamista 
seuraavan vuoden loppuun saakka. Oikeudenkäyntien tapauksessa 
ajanjakson soveltaminen keskeytetään, kunnes oikeudellisen 
muutoksenhaun viimeinen mahdollisuus on umpeutunut;

g) niiden on mahdollisuuksien mukaan poistettava asiakirjatodisteissa olevat 
henkilötiedot, kun kyseisiä tietoja ei tarvita talousarviota koskevassa 
vastuuvapausmenettelyssä eikä valvonnassa tai tarkastuksissa. 
Teleliikennetietojen säilyttämiseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) 2018/172521.

3. Jäsenvaltiot ovat toteutuskumppaneita, ja niiden on jäljitettävä, kerättävä ja 
tallennettava tietoa tukivälineestä rahoitettavien hankkeiden rahoituksen saajista.

Komissio on vastuuvelvollinen budjettivallan käyttäjälle vuotuisen 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä ja esittää tukivälineen erillisenä 
vastuuvapausmenettelynä komission SEUT-sopimuksen 318 artiklan nojalla 
antaman vastuuvapautta koskevan arviointikertomuksen erillisessä luvussa.

4. Tukivälineestä maksettaviin unionin varoihin sovelletaan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen suorittamaa ulkoista tarkastusta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti.

5. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle, OLAFille, EPPOlle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle nimenomaiset valtuudet käyttää niiden 
varainhoitoasetuksen 129 artiklan 1 kohdassa säädettyjä oikeuksia.

OLAF voi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 
883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 vahvistettujen 
säännösten ja menettelyjen mukaisesti tehdä hallinnollisia tutkimuksia, mukaan 
luettuina paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, selvittääkseen, 
onko tästä tukivälineestä myönnettyyn tukeen liittynyt unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

Komissio ottaa käyttöön havaitut riskit huomioon ottaen tehokkaita ja 
oikeasuhteisia petostentorjuntatoimenpiteitä. Tätä tarkoitusta varten komissio 
kehittää tietotekniikkajärjestelmiä tai mukauttaa olemassa olevia järjestelmiä 
sellaisen digitaalisen tulosraportointijärjestelmän luomiseksi, joka mahdollistaa 
sääntöjenvastaisuuksien tai petosten valvonnan ja havaitsemisen ja niistä 
raportoimisen.

6. Edellä 13 artiklan 2 kohdassa ja 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on myös määrättävä komission oikeudesta vähentää suhteellisesti 
tukivälineen mukaista tukea ja periä takaisin kaikki unionin talousarvioon 
maksettavat määrät tai pyytää lainan ennenaikaista takaisinmaksua, jos kyseessä 
on unionin taloudellisia etuja vahingoittava petos, lahjonta tai eturistiriita tai jos 
mainituista sopimuksista johtuvia velvoitteita rikotaan.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 
45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
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Päättäessään takaisinperinnän tai vähennyksen määrästä tai ennenaikaisesti 
takaisin maksettavasta määrästä komissio noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja 
ottaa huomioon unionin taloudellisia etuja vahingoittavan petoksen, lahjonnan ja 
eturistiriidan tai velvoitteiden rikkomisen vakavuuden. Jäsenvaltiolle on annettava 
mahdollisuus esittää huomautuksensa ennen tuen vähentämistä tai ennenaikaisen 
takaisinmaksun pyytämistä.

19 artikla
Rahoitusosuuden sitominen

1. Edellä 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ▌päätös on varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
yksittäinen oikeudellinen sitoumus, joka voi perustua kokonaissitoumuksiin. 
Talousarviositoumukset voidaan tarvittaessa jakaa usealle eri varainhoitovuodelle 
vuotuisiksi eriksi.

1 a. Talousarviositoumukset voivat perustua kokonaissitoumuksiin, ja tarvittaessa ne 
voidaan jakaa usealle eri varainhoitovuodelle vuotuisiksi eriksi.

19 a artikla
Maksujen suorittamista, keskeyttämistä ja peruuttamista koskevat säännöt

2. Tässä artiklassa tarkoitettu rahoitusosuuksien maksaminen asianomaiselle 
jäsenvaltiolle tehdään talousarviomäärärahojen mukaisesti ja käytettävissä olevan 
rahoituksen puitteissa. Tässä artiklassa tarkoitetut ▌päätökset hyväksytään 
25 a artiklan mukaisesti.

2 a. Edellyttäen, että komissio hyväksyy 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun oikeudellisen 
sitoumuksen, ja jos jäsenvaltio sitä pyytää elpymis- ja palautumissuunnitelman 
toimittamisen yhteydessä, komissio suorittaa vuonna 2021 ennakkomaksun, jonka 
määrä on enintään 20 prosenttia oikeudellisen sitoumuksen perusteella 
myönnettävästä tuesta, jota ei makseta takaisin, ja soveltuvin osin enintään 
20 prosenttia lainana myönnettävästä lainatuesta tämän asetuksen 19 artiklan 
mukaisesti. Varainhoitoasetuksen 116 artiklan 1 kohdasta poiketen komissio 
suorittaa vastaavan maksun kahden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on 
hyväksynyt tämän asetuksen 19 artiklassa tarkoitetun oikeudellisen sitoumuksen.

Edellä 2 a kohdassa tarkoitettujen ennakkomaksujen yhteydessä, 17 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja rahoitusosuuksia ja soveltuvin osin lainatukea 
mukautetaan suhteellisesti.

Jos 1 kohdan mukainen tukena, jota ei makseta takaisin, myönnettävän 
rahoitusosuuden vuonna 2021 maksetun ennakkomaksun määrä ylittää 
20 prosenttia 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketusta 
enimmäisrahoitusosuudesta 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä, seuraavaa 
19 a artiklan 3 kohdan mukaisesti sallittua maksua ja tarvittaessa seuraavia 
maksuja vähennetään, kunnes liiallinen määrä on kompensoitu. Jos jäljellä olevat 
maksut ovat riittämättömiä, liiallinen määrä palautetaan.

2 b. Edellä 13 artiklan 2 kohdassa ja 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa 
ja päätöksissä on myös määrättävä komission oikeudesta vähentää suhteellisesti 
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tukivälineen mukaista tukea ja periä takaisin kaikki unionin talousarvioon 
maksettavat määrät tai pyytää lainan ennenaikaista takaisinmaksua, jos kyseessä 
on unionin taloudellisia etuja vahingoittava petos, lahjonta tai eturistiriita tai jos 
mainituista sopimuksista johtuvia velvoitteita rikotaan.
Päättäessään takaisinperinnän tai vähennyksen määrästä tai ennenaikaisesti 
takaisin maksettavasta määrästä komissio noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja 
ottaa huomioon unionin taloudellisia etuja vahingoittavan petoksen, lahjonnan ja 
eturistiriidan tai velvoitteiden rikkomisen vakavuuden. Jäsenvaltiolle on annettava 
mahdollisuus esittää huomautuksensa ennen tuen vähentämistä tai ennenaikaisen 
takaisinmaksun pyytämistä.

3. Kun komission delegoidulla säädöksellä hyväksytyssä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, 
asianomaisen jäsenvaltion on ottaen huomioon 19 artiklan 2 a kohdan mukainen 
ennakkomaksu toimitettava komissiolle tavoitteiden ja välitavoitteiden 
saavuttamisastetta vastaavan rahoitusosuuden osuuden ja tarvittaessa lainaerän 
maksamista koskeva asianmukaisesti perusteltu pyyntö. Jäsenvaltioiden on 
tarvittaessa esitettävä tällaisia maksupyyntöjä komissiolle puolivuosittain. Komissio 
arvioi kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, onko 17 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa päätöksessä asetetut välitavoitteet ja tavoitteet saavutettu 
tyydyttävästi. Arvioinnissa on otettava huomioon myös 17 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu operatiivinen järjestely. Maksettavan rahoituksen on vastattava sovittujen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisastetta. Asiantuntijat, myös Euroopan 
parlamentin nimittämät asiantuntijat, voivat avustaa komissiota.

Jos komissio antaa myönteisen arvion, se tekee päätöksen, jolla hyväksytään 
rahoitusosuuden maksaminen varainhoitoasetuksen mukaisesti. Maksupäätöksen 
mukaiset varat olisi maksettava vain, jos asiaankuuluvat välitavoitteet ja tavoitteet 
on saavutettu niin, että todetaan mitattavissa olevaa edistymistä.

4. Jos komissio toteaa 3 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulosten perusteella, että 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa päätöksessä asetettuja välitavoitteita ja tavoitteita 
ei ole saavutettu tyydyttävästi, maksatushakemuksen asianomaisen osan 
maksaminen keskeytetään. Asianomainen jäsenvaltio voi esittää huomautuksensa 
kuukauden kuluessa komission arvioinnin tiedoksiantamisesta.

Keskeytys lopetetaan vasta, kun jäsenvaltio on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet, 
joilla varmistetaan 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen.

5. Varainhoitoasetuksen 116 artiklan 2 kohdasta poiketen maksuajan kuluminen alkaa 
päivästä, jona asianomaiselle jäsenvaltiolle annetaan tiedoksi 3 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettu myönteinen arvio tai 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu 
maksuajan keskeytyksen lopettaminen.

6. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä kuuden 
kuukauden kuluessa keskeytyksen alkamisesta, komissio vähentää rahoitusosuuden 
määrää suhteellisesti varainhoitoasetuksen 14 artiklan 1 kohdan nojalla annettuaan 
jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää huomautuksensa kahden kuukauden kuluessa 
komission päätelmien tiedoksiantamisesta.
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7. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole saavuttanut konkreettista edistymistä minkään 
olennaisen välitavoitteen tai tavoitteen suhteen kahdeksantoista kuukauden kuluessa 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen hyväksymisestä, komissio lopettaa 
tämän asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa ja 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sopimusten tai päätösten soveltamisen ja vapauttaa rahoitusosuuden määrän, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 14 artiklan 3 kohdan 
soveltamista. Mahdolliset tämän artiklan 2 a kohdan mukaiset ennakkomaksut 
peritään takaisin kokonaisuudessaan.
Komissio antaa rahoitusosuuden peruuttamista ja tarvittaessa ennakkomaksun 
takaisinperintää koskevan päätöksen annettuaan jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on antanut tiedoksi 
arvionsa, jonka mukaan konkreettista edistymistä ei ole saavutettu.

7 a. Poikkeuksellisissa olosuhteissa luvan antamista rahoitusosuuden maksamiselle 19 a 
artiklan 3 kohdan mukaisesti koskevan päätöksen hyväksymistä voidaan lykätä 
enintään kolmella kuukaudella.

8. Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin täydentävään lainatukeen 13 
artiklassa tarkoitetun lainasopimuksen määräysten ja 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen mukaisesti. 

V LUKU

Raportointi ja tiedottaminen

20 artikla
Jäsenvaltion raportointi EU-ohjausjakson yhteydessä

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-ohjausjakson yhteydessä raportoitava neljännesvuosittain 
edistymisestä elpymis- ja palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu 
operatiivinen järjestely mukaan lukien, täytäntöönpanossa, yksittäisten ehdotettujen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa ja niihin liittyvien indikaattorien 
toteuttamisessa sekä komission osana teknisen tuen välinettä, jos jäsenvaltio on pyytänyt 
saada käyttää sitä, antamien suositusten toteuttamisessa. Tätä varten jäsenvaltioiden 
neljännesvuosiraportit on otettava asianmukaisesti huomioon kansallisissa 
uudistusohjelmissa, joita käytetään välineenä raportoitaessa edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen saattamisessa. Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
lisäämiseksi elpymis- ja palautumissuunnitelmista vastaavien jäsenvaltioiden edustajien 
sekä asiaankuuluvien instituutioiden ja sidosryhmien edustajien on Euroopan parlamentin 
pyynnöstä tultava asiasta vastaaviin valiokuntiin keskustelemaan tässä asetuksessa 
säädetyistä ja sen nojalla toteutettavista toimenpiteistä. Jäsenvaltioiden on kaikissa 
menettelyn vaiheissa asetettava asiaa koskevat tiedot Euroopan parlamentin ja neuvoston 
saataville yhtäaikaisesti.
Riippumattomia finanssipolitiikan instituutioita, sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston 
direktiivissä 2011/85/EU22, pyydetään puolivuosittain täydentämään ja arvioimaan näitä 
raportteja keskittyen erityisesti toimitettujen tietojen ja ennusteiden luotettavuuteen sekä 

22 Neuvoston direktiivi 2011/85/EU, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, jäsenvaltioiden julkisen 
talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41).
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elpymis- ja palautumissuunnitelmien tuloksellisuuteen ja niiden täytäntöönpanon yleiseen 
edistymiseen.

20 a artikla
Elpymis- ja palautumisvuoropuhelu

1. Unionin toimielinten ja erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 
vuoropuhelun tehostamiseksi ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi 
Euroopan parlamentin asiasta vastaavat valiokunnat voivat kutsua neuvoston ja 
sen valmisteluelinten, komission sekä tarvittaessa euroryhmän edustajia 
valiokuntiin keskustelemaan tämän asetuksen ja neuvoston asetuksen XXX 
[Euroopan unionin elpymisväline] nojalla toteutetuista toimenpiteistä.

2. Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin asiasta 
vastaavat valiokunnat voivat kutsua elpymis- ja palautumissuunnitelmista vastaavia 
jäsenvaltioiden edustajia ja tarvittaessa kansallisten riippumattomien 
finanssipolitiikan instituutioiden edustajia valiokuntiin esittelemään elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa sekä tässä asetuksessa säädettyjä ja sen mukaisesti 
toteutettavia toimenpiteitä.

3. Komissio asettaa neuvoston ja Euroopan parlamentin saataville yhtäaikaisesti 
kaiken jäsenvaltioiden toimittaman tiedon, joka on toimielimille merkityksellistä 
tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi. Arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja voidaan toimittaa erityisten luottamuksellisuusvelvoitteiden 
mukaisesti.

4. Komission neuvostolle tai sen valmisteluelimille tämän asetuksen tai sen 
täytäntöönpanon yhteydessä toimittamat tiedot on asetettava yhtäaikaisesti 
Euroopan parlamentin saataville tarvittaessa luottamuksellisuusjärjestelyjä 
soveltaen. Asiaa koskevat neuvoston valmisteluelimissä käytyjen keskustelujen 
tulokset on jaettava parlamentin asianomaisten valiokuntien kanssa.

21 artikla
Jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevien tietojen antaminen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle ja niitä koskeva tiedottaminen

1. Komissio toimittaa elpymis- ja palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne on 
hyväksytty komission delegoidulla säädöksellä 17 artiklan mukaisesti, sekä kaikki 
muut merkitykselliset tiedot yhtäaikaisesti ja yhtäläisin ehdoin Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. Tällaisessa tapauksessa 
komissio pitää yhteyttä Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon selvittääkseen, 
kuinka poistetut tiedot voidaan asettaa näiden saataville luottamuksellisesti. 
Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi elpymis- ja 
palautumissuunnitelmista vastaavien jäsenvaltioiden edustajien sekä 
asiaankuuluvien instituutioiden ja sidosryhmien edustajien on Euroopan 
parlamentin pyynnöstä tultava asiasta vastaaviin valiokuntiin keskustelemaan tässä 
asetuksessa säädetyistä ja sen nojalla toteutettavista toimenpiteistä. Jäsenvaltioiden 
on kaikissa menettelyn vaiheissa asetettava asiaa koskevat tiedot Euroopan 
parlamentin ja neuvoston saataville yhtäaikaisesti.
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2. Komissio voi toteuttaa tiedotustoimia varmistaakseen asianomaisessa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa suunniteltuun rahoitustukeen liittyvän unionin rahoituksen 
näkyvyyden käyttämällä näkyvää unionin tunnusta, mukaan lukien yhteiset 
tiedotustoimet asianomaisten kansallisten viranomaisten kanssa. Komissio varmistaa 
tukivälineen menojen näkyvyyden ilmoittamalla selvästi, että tuetuissa hankkeissa 
on käytettävä selvästi merkintää ”Euroopan unionin elpymisaloite”.

2 a. Komissio raportoi Euroopan parlamentille puolivuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa 
tapahtuneesta edistymisestä sekä suunnitelmien täydentävyydestä olemassa olevien 
unionin ohjelmien kanssa.

2 b. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle puolivuosittain 
yksityiskohtaisen kertomuksen rahoitusvelvoitteista, joista se on sopinut kolmansien 
osapuolten kanssa tukivälineen rahoittamiseksi. Kertomuksen on sisällettävä 
7 artiklan mukaisesti selkeä ja uskottava takaisinmaksusuunnitelma, jossa ei 
turvauduta monivuotiseen rahoituskehykseen. Arkaluonteiset tai luottamukselliset 
tiedot asetetaan Euroopan parlamentin jäsenten saataville etukäteen sovittuja 
tiukkoja luottamuksellisuusvaatimuksia noudattaen.

21 a artikla
Elpymisen ja palautumisen tulostaulu

1. Komissio laatii elpymisen ja palautumisen tulostaulun (jäljempänä ’tulostaulu’), 
joka täydentää muttei muuta olemassa olevaa sosiaali-indikaattorien tulostaulua 
indikaattoreilla, joiden kehyksenä toimivat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehyksen tavoitteet, sekä olemassa olevaa makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn tulostaulua. Tulostaulussa esitetään kunkin jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa sovittujen uudistusten ja investointien täytäntöönpanon 
tilanne sekä jäsenvaltioille selkeiden välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävän 
saavuttamisen perusteella maksettavien erien tilanne.

2. Tulostaululla kuvataan elpymis- ja palautumissuunnitelmissa tapahtunutta 
edistymistä kullakin kuudella tämän asetuksen soveltamisalaa määrittävällä 
painopistealalla.

3. Tulostaulu sisältää 3 artiklassa tarkoitettuihin unionin painopisteisiin ja 4 
artiklassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin sekä 4 a artiklassa vahvistettuihin 
horisontaalisiin periaatteisiin liittyviä keskeisiä indikaattoreita, kuten sosiaalisia ja 
taloudellisia sekä ympäristöön liittyviä indikaattoreita, joilla arvioidaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa tapahtunutta edistymistä kullakin kuudella tämän 
asetuksen soveltamisalaa määrittävällä 3 artiklassa tarkoitetulla unionin 
painopistealalla, sekä yhteenvedon ilmasto- ja muiden ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseen käytettävien vähimmäismeno-osuuksien noudattamisen 
seurantaprosessista.

4. Tulostaulu osoittaa elpymis- ja palautumissuunnitelmien asiaankuuluvien 
välitavoitteiden saavuttamisasteen, ja siitä käyvät ilmi niiden saavuttamisessa 
havaitut puutteet sekä komission suositukset puutteiden korjaamiseksi.
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5. Tulostaulu osoittaa elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa sekä 
maksujen perusteena olevien selkeiden välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävää 
saavuttamista varten sovitut järjestelyt ja aikataulun.

6. Tulostaulu toimii perustana jäsenvaltioiden väliselle jatkuvalle parhaiden 
käytäntöjen vaihdolle, jota toteutetaan säännöllisen jäsennellyn vuoropuhelun 
muodossa.

7. Tulostaulua päivitetään jatkuvasti, ja se asetetaan yleisön saataville komission 
verkkosivustolla. Siitä käy ilmi maksupyyntöjen ja maksujen sekä 
rahoitusosuuksien keskeyttämisten ja peruutusten tilanne.

8. Komissio esittelee tulostaulun Euroopan parlamentin asiasta vastaavien 
valiokuntien järjestämässä kuulemistilaisuudessa.

9. Tulostaulua laatiessaan komission olisi mahdollisimman pitkälle tukeuduttava 
useisiin indikaattoreihin perustuviin tulostauluihin, joilla seurataan 
palautumiskyvyn sosiaalista ja taloudellista ulottuvuutta tai vihreää ja digitaalista 
ulottuvuutta ja jollaiset on liitetty komission vuoden 2020 strategiseen 
ennakointiraporttiin ”Edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn 
parantamiseksi”.

VI LUKU

Täydentävyys, seuranta ja arviointi

22 artikla
Koordinointi ja täydentävyys

Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot edistävät omien vastuualueidensa mukaisesti synergiaa 
ja varmistavat tehokkaan koordinoinnin tällä asetuksella perustettavan tukivälineen ja 
unionin muiden ohjelmien ja välineiden, mukaan lukien teknisen tuen väline, välillä ja 
erityisesti unionin rahastoista rahoitettavien toimenpiteiden kanssa sekä Euroopan 
investointipankkiryhmän tai muiden kansainvälisten rahoituslaitosten, joissa jokin 
jäsenvaltio on osakkaana, tarjoaman rahoituksen kanssa. Tätä varten ne

a) varmistavat eri välineiden täydentävyyden, synergian, johdonmukaisuuden ja 
yhdenmukaisuuden unionin, kansallisella ja tapauksen mukaan alueellisella 
tasolla, erityisesti suhteessa unionin rahastoista rahoitettaviin toimenpiteisiin, 
sekä suunnitteluvaiheessa että toteuttamisen aikana;

b) optimoivat koordinointimekanismeja päällekkäisyyksien välttämiseksi; ja

c) varmistavat täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien tahojen tiiviin yhteistyön 
unionin, kansallisella ja tapauksen mukaan alueellisella tasolla, jotta tällä 
asetuksella perustettuihin välineisiin liittyvät tavoitteet saavutetaan.

23 artikla
Täytäntöönpanon seuranta

1. Komissio seuraa tukivälineen täytäntöönpanoa ja mittaa 4 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista. Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan edistymisestä ja 
seurataan ja arvioidaan tukivälineen yleisten ja erityistavoitteiden saavuttamista, 
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esitetään liitteessä III. Täytäntöönpanon seurannan on oltava kohdennettua ja oikeassa 
suhteessa tukivälineen puitteissa toteutettaviin toimiin. 

2. Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että toimien toteutuksen ja tulosten 
seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti 
sekä sukupuolen ja tulotason mukaan eritellysti. Sitä varten unionin rahoituksen 
saajille ja lopullisille edunsaajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

2 a. Euroopan parlamentilla on oikeus valvoa täysimääräisesti komission 
menopäätöksiä. Komissio antaa Euroopan parlamentin asiaankuuluvalle elimelle 
ja Euroopan parlamentin jäsenille täysimääräisen pääsyn tietoihin. Komissio 
ilmoittaa Euroopan parlamentille neljännesvuosittain hyväksyttyjen suunnitelmien 
tilanteesta, suunnitelmiin hyväksytyistä muutoksista, tehdyistä 
maksatushakemuksista ja maksupäätöksistä, maksujen keskeyttämisestä ja 
peruuttamisesta sekä varojen takaisinperinnästä. Komissio esittää tiedoista 
neljännesvuosittain yhteenvedon Euroopan parlamentin asiasta vastaavien 
valiokuntien järjestämässä kuulemistilaisuudessa.

2 ab. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille neljännesvuosittain perustamalla 
avoimeen dataan perustuvan, yleisesti käytettävissä olevan tietokannan tukivälineen 
varojen lopullisista edunsaajista. Arkaluonteiset tai luottamukselliset tiedot 
asetetaan Euroopan parlamentin jäsenten saataville etukäteen sovittuja tiukkoja 
luottamuksellisuusvaatimuksia noudattaen.

2 ac. Komissio raportoi Euroopan parlamentille neljännesvuosittain julkisissa 
kuulemistilaisuuksissa tukivälineen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. Tämä 
raportointi sisältää yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioille sidotuista ja maksetuista 
määristä, sovittujen välitavoitteiden saavuttamisen tilanteesta sekä kaikki 
merkitykselliset tiedot, joilla varmistetaan tukivälineen täysi avoimuus ja 
julkistaminen. 

2 ad. Komissio perustaa päätökseen saatettujen hankkeiden tehokkaan 
seurantakehyksen.

24 artikla
Puolivuotiskertomus

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle puolivuosittain kertomuksen 
tällä asetuksella perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta.

2. Puolivuotiskertomuksessa on oltava tiedot siitä, miten asianomaiset jäsenvaltiot ovat 
edistyneet elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanossa tukivälineen 
puitteissa.

3. Puolivuotiskertomuksessa on oltava myös seuraavat tiedot:

a) tukivälineeseen Euroopan unionin elpymisvälineestä osoitettujen tuottojen 
määrä edellisenä vuonna budjettikohdittain eriteltynä; ▌

b) Euroopan unionin elpymisvälineestä saatujen määrien osuus tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa;

b a) yksityiskohtaiset tiedot pyynnöistä, jotka koskevat teknisen tuen välineen 
käyttöä elpymis- ja palautumissuunnitelman laatimiseen, tarkistamiseen, 
täytäntöönpanoon ja parantamiseen;
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b b) tiedot tavoitteiden ja välitavoitteiden saavuttamisen tilanteesta kussakin 
jäsenvaltiossa, kullekin jäsenvaltiolle sidotuista ja maksetuista määristä sekä 
kokonaismäärästä, tehdyistä maksatushakemuksista ja maksupäätöksistä, 
maksujen keskeyttämisestä tai peruuttamisesta ja varojen vastaanottajista 
sekä kaikki muut merkitykselliset tiedot, joilla varmistetaan avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus, samoin kuin tiedot suunnitelmien täydentävyydestä 
olemassa olevien unionin ohjelmien kanssa;

b c) kutakin jäsenvaltiota koskeva osio, jossa esitetään yksityiskohtaisesti, kuinka 
moitteettoman varainhoidon periaatetta toteutetaan varainhoitoasetuksen 
61 artiklan mukaisesti;

b d) se osuus tukivälineestä, jolla edistetään unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita;

b e) luettelo tukivälineen varojen saajista ja lopullisista edunsaajista.
4. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle osana integroitua 

talous- ja vastuuvelvollisuusraportointia, ja se kuuluu osana tukivälinettä 
koskevaan erilliseen vastuuvapausmenettelyyn komission Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 318 artiklan nojalla antaman vastuuvapautta 
koskevan arviointikertomuksen erillisessä luvussa. 

25 artikla
Tukivälineen väli- ja jälkiarviointi

1. Neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle riippumattoman arviointikertomuksen asetuksen täytäntöönpanosta ja 
riippumattoman jälkiarviointikertomuksen viimeistään 12 kuukauden kuluttua 
vuoden 2027 päättymisestä.

2. Arviointikertomus sisältää erityisesti arvion siitä, missä määrin tavoitteet on 
saavutettu, varojen käytön tehokkuudesta ja tukivälineen eurooppalaisesta lisäarvosta. 
Siinä käsitellään myös sitä, ovatko kaikki tavoitteet ja toimet edelleen merkityksellisiä.

3. Arviointiin liitetään tarvittaessa ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

4. Jälkiarviointikertomuksessa arvioidaan kokonaisvaltaisesti tällä asetuksella 
perustettuja välineitä ja esitetään tietoja niiden pitkän aikavälin vaikutuksista.

25 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa 
säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2027 saakka 17 ja 19 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 ja 19 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 
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virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna 
päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 17 ja 19 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 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. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

VII LUKU

Siirtymä- ja loppusäännökset

26 artikla
Tiedottaminen, viestintä ja julkisuus

1. Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava 
unionin rahoituksen näkyvyys käyttämällä näkyvää unionin tunnusta, erityisesti kun 
ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, tarjoamalla johdonmukaista, olennaista 
ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille kohderyhmille, tiedotusvälineet, 
sosiaalinen media ja suuri yleisö mukaan lukien. Rahoituksen saajien on 
varmistettava tukivälineen menojen näkyvyys käyttämällä tuetuissa hankkeissa 
selvästi merkintää ”EU:n elpymisaloite”.

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat tällä asetuksella 
perustettua tukivälinettä sekä sen toimia ja tuloksia. Tällä asetuksella perustetuille 
välineille osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 4 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin.

2 a. Tehdessään tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia unionin rahoituksen saajien ja 
komission on säännöllisesti tiedotettava Euroopan parlamentin yhteystoimistoille ja 
komission edustustoille hankkeista, joita asianomaisissa jäsenvaltioissa toteutetaan, 
ja otettava ne mukaan.
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▌28 artikla
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE I
Jäsenvaltiokohtaisen tukivälineestä myönnettävän enimmäisrahoitusosuuden (eli 
rahoitustuen, jota ei makseta takaisin) laskentamenetelmä

 

Tässä liitteessä esitetään menetelmä, jolla lasketaan 10 artiklan mukainen kunkin 
jäsenvaltion käytettävissä oleva enimmäisrahoitusosuus. Menetelmässä otetaan huomioon:

• väestö;
• asukaskohtainen käänteinen BKT;
• viimeisten viiden vuoden keskimääräinen työttömyysaste; verrattuna EU:n 

keskiarvoon (vuodet 2015–2019).

• reaalisen BKT:n kumulatiivinen lasku vuosina 2020–2021 eli reaalisen BKT:n 
muutos vuoteen 2021 mennessä verrattuna vuoteen 2019.

Resurssien liiallisen keskittymisen välttämiseksi 

• asukaskohtaisen käänteisen BKT:n yläraja on 150 prosenttia EU:n keskiarvosta;

• yksittäisen maan työttömyysasteen poikkeama EU:n keskiarvosta on enintään 150 
prosenttia;

• jotta voidaan ottaa huomioon vauraampien jäsenvaltioiden (joiden asukaskohtainen 
BKTL ylittää EU:n keskiarvon) yleisesti vakaammat työmarkkinat, niiden 
työttömyysasteen poikkeama EU:n keskiarvosta on enintään 75 prosenttia.

Enimmäisrahoitusosuus, jonka jäsenvaltio voi saada tukivälineestä ( ), määritetään 
vuosille 2021 ja 2022 seuraavalla kaavalla:

MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Enimmäisrahoitusosuus, jonka jäsenvaltio voi saada tukivälineestä (MFCi), määritetään 
vuosille 2023 ja 2024 seuraavalla kaavalla:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + sitomaton määrä (2021-2022)

jossa:

FS (rahoitustuki) on 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu käytettävissä oleva
tukivälineen määräraha; ja  on jäsenvaltion i 

jakoperuste, joka määritellään seuraavasti:

,

jossa 1,

ja jossa 1.  ja 0,75  jäsenvaltioille, joiden  

Kaavassa:
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  on jäsenvaltion i jakoperuste;  on vuoden 2019 

bruttokansantuote asukasta kohti maassa i;  on EU-

27:n painotettu keskimääräinen bruttokansantuote

asukasta kohti vuonna 2019;

𝑝𝑜𝑝𝑖 on jäsenvaltion i kokonaisväkiluku vuonna 2019;

𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 on EU-27:n kokonaisväkiluku vuonna 2019;

𝑈𝑖 on maan i keskimääräinen työttömyysaste vuosina 2015–2019;

𝑈𝐸𝑈 on EU-27:n keskimääräinen työttömyysaste vuosina 2015–2019.

FS (rahoitustuki) on 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu käytettävissä oleva 
tukivälineen määräraha; ja

betai on jäsenvaltion i jakoperuste, joka määritellään seuraavasti:

jossa 1,

ja jossa     ja 0,75  jäsenvaltioille, joiden 

Kaavassa:

  on jäsenvaltion i jakoperuste;

 on vuoden 2019 BKT asukasta kohti jäsenvaltiossa i;

 on EU-27:n painotettu keskimääräinen bruttokansantuote asukasta kohti 
vuonna 2019;

 on jäsenvaltion i kokonaisväkiluku vuonna 2019;

 on EU-27:n kokonaisväkiluku vuonna 2019;

 on jäsenvaltion i reaalisen BKT:n kumulatiivinen lasku vuosina 
2020–2021;

 on EU-27:n reaalisen BKT:n kumulatiivinen lasku vuosina 2020–
2021

Vuosien 2023–2024 jakoperuste lasketaan 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä 
Eurostatin tietojen perusteella.
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Menetelmän soveltamisen tuloksena saadaan seuraavassa esitetty jäsenvaltiokohtainen 
enimmäisrahoitusosuus (% ja milj. euroa).

Jäsenvaltiokohtainen 
enimmäisrahoitusosuus

% 
kokonaismäärästä

Määrä 
(milj. 
vuoden 
2018 
hintoina)

BE 1,55 4821
BG 1,98 6131
CZ 1,51 4678
DK 0,56 1723
DE 6,95 21545
EE 0,32 1004
IE 0,39 1209
EL 5,77 17874
ES 19,88 61618
FR 10,38 32167
HR 1,98 6125
IT 20,45 63380
CY 0,35 1082
LV 0,70 2170
LT 0,89 2766
LU 0,03 101
HU 1,98 6136
MT 0,07 226
NL 1,68 5197
AT 0,95 2950
PL 8,65 26808
PT 4,16 12905
RO 4,36 13505
SI 0,55 1693
SK 1,98 6140
FI 0,71 2196
SE 1,24 3849
Yhteensä 100,00 310000
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LIITE II
Tukivälinettä koskevat arviointiohjeet

1. Soveltamisala

Näiden arviointia koskevien suuntaviivojen tarkoituksena on toimia yhdessä tämän asetuksen 
kanssa perustana, jonka avulla komissio voi arvioida läpinäkyvästi ja tasapuolisesti 
jäsenvaltioiden esittämiä elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevia ehdotuksia ja 
määrittää rahoitusosuuden tässä asetuksessa säädettyjen tavoitteiden ja muiden 
asianmukaisten vaatimusten mukaisesti. Nämä suuntaviivat muodostavat perustan erityisesti 
16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle arviointikriteerien soveltamiselle ja 17 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun rahoitusosuuden määrittämiselle.

Arviointia koskevien suuntaviivojen tarkoituksena on

a) antaa lisäohjeistusta jäsenvaltioiden toimittamien elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia koskevien ehdotusten arviointiprosessia varten;

b) antaa lisätietoja arviointikriteereistä ja luoda luokitusjärjestelmä, jolla pyritään 
takaamaan tasapuolinen ja läpinäkyvä prosessi; ja

c) määrittää yhteys arviointikriteerien mukaisesti suoritettavan komission 
arvioinnin ja valittujen elpymis- ja palautumissuunnitelmien osalta komission 
päätöksessä vahvistettavan rahoitusosuuden määrittämisen välillä.

Suuntaviivat ovat väline, jonka avulla komissio voi helpommin arvioida jäsenvaltioiden 
toimittamia elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevia ehdotuksia ja varmistaa, että 
elpymis- ja palautumissuunnitelmilla tuetaan uudistuksia ja julkisia investointeja, jotka ovat 
merkityksellisiä ja unionin rahoituksen täydentävyysperiaatteen mukaisia ja tuottavat 
aidosti eurooppalaista lisäarvoa, samalla kun varmistetaan jäsenvaltioiden tasavertainen 
kohtelu.

2. Arviointikriteerit

Komissio arvioi 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta ▌ ja ottaa tätä varten 
huomioon seuraavat osatekijät:

Komissio arvioi, täyttävätkö kaikki elpymis- ja palautumissuunnitelmat seuraavat vaatimukset:

a) käytetäänkö suunnitelman määrästä vähintään 40 prosenttia edistämään 
ilmasto- ja biodiversiteettitoimien valtavirtaistamista ja sovelletaanko 
15 artiklan 3 kohdan a e alakohdassa tarkoitettua seurantamenetelmää 
asianmukaisesti;

b) käytetäänkö suunnitelman määrästä vähintään 20 prosenttia edistämään 
digitaalisia toimia ja sovelletaanko 15 artiklan 3 kohdan a f alakohdassa 
tarkoitettua seurantamenetelmää asianmukaisesti;

c) onko selvää, että mitkään toimenpiteet eivät ole ristiriidassa unionin 
strategisten ja taloudellisten etujen kanssa, että niillä ei korvata toistuvia 
kansallisia talousarviomenoja ja että niissä noudatetaan täydentävyyden 



PE655.950v03-00 62/423 RR\1217780FI.docx

FI

periaatetta sekä ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 4 a artiklan (uusi) 
mukaisesti;

d) noudatetaanko suunnitelmassa kullekin unionin painopisteelle 3 artiklassa 
vahvistettua vähimmäisosuutta;

e) varmistavatko jäsenvaltioiden toteuttamat järjestelyt sen, että tukea saavat 
yritykset eivät ole mukana minkäänlaisissa rajatylittäviä järjestelyjä 
koskevan direktiivin (EU) 2018/822 soveltamisalaan kuuluvissa 
raportoitavissa verojärjestelyissä;

Vaikuttavuus:

f) edistääkö elpymis- ja palautumissuunnitelma kutakin 3 artiklassa 
määriteltyä kuutta unionin painopistettä ja edistääkö se 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa vahvistettuja tavoitteita eikä ole ristiriidassa niiden kanssa;

g) onko 15 artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu monitasoinen 
vuoropuhelu toteutettu ja annetaanko asianomaisille sidosryhmille 
tosiasialliset mahdollisuudet osallistua elpymis- ja palautumissuunnitelman 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon;

h) onko odotettavissa, että asianomaisten jäsenvaltioiden ehdottamat järjestelyt 
takaavat elpymis- ja palautumissuunnitelman, mukaan lukien ehdotetut 
laadulliset ja määrälliset välitavoitteet ja tavoitteet ja niihin liittyvät 
indikaattorit, tuloksellisen seurannan ja täytäntöönpanon ja parantaako 
suunnitelma sosiaali-indikaattorien tulostaulun ja makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn tulostaulun maakohtaista 
tuloksellisuutta;

i) onko odotettavissa, että elpymis- ja palautumissuunnitelma tuottaa pysyviä 
vaikutuksia asianomaisessa jäsenvaltiossa;

j) sisältyykö elpymis- ja palautumissuunnitelmaan investointeja rajatylittäviin tai 
yleiseurooppalaisiin hankkeisiin, jotka tuottavat tarvittaessa eurooppalaista 
lisäarvoa, ottaen huomioon jäsenvaltioiden maantieteellisestä sijainnista 
johtuvat rajoitteet;

Tehokkuus:

k) ovatko jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioitujen kokonaiskustannusten määrästä mielekkäät 
ja uskottavat ja ovatko ne oikeassa suhteessa odotettuihin sosiaalisiin ja 
taloudellisiin vaikutuksiin kustannustehokkuuden periaatteen mukaisesti;

l) onko odotettavissa, että jäsenvaltion ehdottamien järjestelyjen avulla voidaan 
ehkäistä, havaita ja korjata tukivälineestä saatujen varojen käyttöön liittyviä 
eturistiriitoja, lahjontaa ja petoksia, mukaan lukien toimenpiteet, joilla 
pyritään välttämään päällekkäisen rahoituksen myöntäminen muista 
unionin ohjelmista;

Merkityksellisyys:
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m) sisältyykö suunnitelmaan toimenpiteitä, jotka tukivälineen soveltamisalan 
mukaisesti auttavat vastaamaan tuloksellisesti haasteisiin, jotka on yksilöity 
asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
asiaankuuluvissa maakohtaisissa suosituksissa tai muissa komission 
virallisesti antamissa asiaankuuluvissa asiakirjoissa, mukaan lukien 
neuvoston hyväksymät euroaluetta koskevat asiaankuuluvat suositukset;

n) sopiiko suunnitelma siinä tapauksessa, että jäsenvaltiossa on epätasapaino tai 
liiallinen epätasapaino, jonka komissio on todennut perusteellisen 
tarkastuksen perusteella, yhteen asetuksen (EU) N:o 1176/2011 6 artiklan 
nojalla annettujen suositusten kanssa;

o) sisältääkö suunnitelma 15 artiklassa tarkoitetut tarkat tiedot;

Johdonmukaisuus:
p) muodostaako suunnitelma kattavan uudistus- ja investointipaketin ja 

muodostavatko järjestelyt johdonmukaisen kokonaisuuden ja tuottavat 
synergiaa 14 artiklan 2 b kohdassa tarkoitetulla tavalla;

q) muodostaako suunnitelma johdonmukaisen kokonaisuuden sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan EU-strategian 2020–2025 periaatteiden ja sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan kansallisen strategian kanssa, onko tehty 
sukupuolivaikutusten arviointi ja onko odotettavissa, että suunnitelman 
toimenpiteillä on merkitystä sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen periaatteen sekä sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän poistamisen tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamisen kannalta.

▌Arviointimenettelyn tuloksena komissio antaa jäsenvaltioiden toimittamille elpymis- ja 
palautumissuunnitelmille luokituksia 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen arviointikriteerien 
perusteella, jotta voidaan arvioida suunnitelmien vaikuttavuus, tehokkuus, merkityksellisyys 
ja johdonmukaisuus ja määrittää rahoitusosuus 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Luokitusjärjestelmä jakautuu yksinkertaisuuden ja tehokkuuden vuoksi luokkiin A, B ja C 
seuraavasti:

▌
Luokitus, a–e alakohta
A – Kriteerit täyttyvät
C – Kriteerit eivät täyty

Luokitus, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p ja q alakohta
A – Kriteerit täyttyvät suuressa määrin / Asianmukaiset järjestelyt h alakohdan tuloksellista 
toteutusta varten
B – Kriteerit täyttyvät kohtalaisessa määrin / Vähimmäisjärjestelyt h alakohdan tuloksellista 
toteutusta varten
C – Kriteerit täyttyvät vähäisessä määrin / Riittämättömät järjestelyt h alakohdan 
tuloksellista toteutusta varten
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Kriteerin j osalta sovelletaan luokitusta A tai B, ja luokitusta ei anneta ollenkaan niiden 
jäsenvaltioiden osalta, joilla on niiden maantieteellisestä sijainnista johtuvia objektiivisia 
rajoitteita.

▌3. Rahoitusosuuden määrittäminen elpymistä ja palautumiskykyä koskevan 
talousarviovälineen mukaisesti

Asetuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaan komissio määrittää rahoitusosuuden ottaen huomioon 
jäsenvaltion ehdottaman elpymis- ja palautumissuunnitelman merkityksen ja 
johdonmukaisuuden, joita arvioidaan 17 artiklan 3 kohdassa esitettyjen kriteerien mukaisesti. 
Tältä osin komissio soveltaa seuraavia kriteerejä:

a) jos elpymis- ja palautumissuunnitelma täyttää tyydyttävästi 16 artiklan 3 
kohdassa säädetyt kriteerit ja elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut 
kokonaiskustannukset ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin 10 artiklassa 
tarkoitettu kyseiselle jäsenvaltiolle myönnettävä enimmäisrahoitusosuus, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävä rahoitusosuus on yhtä suuri kuin 10 
artiklassa tarkoitetun enimmäisrahoitusosuuden kokonaismäärä;

b) jos elpymis- ja palautumissuunnitelma täyttää tyydyttävästi 16 artiklan 3 
kohdassa säädetyt kriteerit ja elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut 
kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin 10 artiklassa tarkoitettu kyseiselle 
jäsenvaltiolle myönnettävä enimmäisrahoitusosuus, jäsenvaltiolle myönnettävä 
rahoitusosuus on yhtä suuri kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut 
kokonaiskustannukset;

b a) jos elpymis- ja palautumissuunnitelma täyttää tyydyttävästi 16 artiklan 3 
kohdassa säädetyt kriteerit ja suunnitelma saa 16 artiklan 3 kohdan h, i, l, m 
ja p alakohdassa säädettyjen kriteerien osalta enemmän kuin kaksi B-
luokitusta, rahoitusosuutta vähennetään kahdella prosentilla kunkin 
kriteerin osalta ja kokonaisvähennys on enintään kuusi prosenttia koko 
rahoitusosuudesta;

c) jos elpymis- ja palautumissuunnitelma ei täytä tyydyttävästi 16 artiklan 3 
kohdassa säädettyjä kriteerejä, jäsenvaltiolle ei myönnetä rahoitusosuutta.

Tämän alakohdan täytäntöönpanossa sovelletaan seuraavia kaavoja:

– edellä a alakohdassa 𝐼𝑓 𝐶𝑖 ≥ 𝑀𝐹𝐶𝑖jäsenvaltio saa 

– edellä b alakohdassa: 𝐼𝑓 𝐶𝑖 < 𝑀𝐹𝐶𝑖 jäsenvaltio saa

– jossa:  
– i viittaa asianomaiseen jäsenvaltioon 
– MFC on kyseiselle jäsenvaltiolle myönnettävän rahoitusosuuden 

enimmäismäärä  
– C on elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset 

 

16 artiklan 3 kohdan mukaisen arviointiprosessin tulos ja luokitukset huomioon ottaen:
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Elpymis- ja palautumissuunnitelma täyttää tyydyttävästi arviointikriteerit,

jos kriteerien a–q lopullinen luokitus tuottaa seuraavat tulokset:
 
–A-luokitus kriteerien a–f osalta;
 
ja muiden kriteerien osalta:
 
–kaikista A-luokitus
 
tai 
 
–enemmän A- kuin B-luokituksia eikä yhtään C-luokitusta 

Jos suunnitelma saa 16 artiklan 3 kohdan h, i, l, m ja p alakohdassa säädettyjen kriteerien 
osalta enemmän kuin kaksi B-luokitusta, rahoitusosuutta vähennetään kahdella prosentilla 
kunkin kriteerin osalta ja kokonaisvähennys on enintään kuusi prosenttia koko 
rahoitusosuudesta.

Elpymis- ja palautumissuunnitelma ei täytä tyydyttävästi arviointikriteerejä,
 
jos kriteerien a–q lopullinen luokitus tuottaa seuraavat tulokset:
 
–ei yhtään A-luokitusta kriteerien a–f osalta;
 
ja muiden kriteerien osalta:
 
–enemmän B- kuin A-luokituksia
 
tai 
 
–vähintään yksi C-luokitus
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LIITE III
Indikaattorit 

Asetuksen 4 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan käyttämällä 
seuraavia indikaattoreita, jotka on jaoteltu jäsenvaltioittain ja toimenpidealoittain. 

Indikaattorit perustuvat saatavilla oleviin tietoihin, kuten määrällisiin ja/tai laadullisiin 
tietoihin.

 Tuotosindikaattorit:

a) ▌hyväksyttyjen elpymis- ja palautumissuunnitelmien lukumäärä;
b) elpymis- ja palautumissuunnitelmille osoitettu kokonaisrahoitusosuus; 

 Tulosindikaattorit:

c) täytäntöön pantujen elpymis- ja palautumissuunnitelmien lukumäärä; Tässä 

asetuksessa vahvistetut vaikutusindikaattorit

d) elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetetut tavoitteet, jotka on saavutettu 
muun muassa tällä asetuksella perustetusta elpymis- ja 
palautumistukivälineestä saadun kokonaisrahoitustuen (mukaan lukien 
tarvittaessa lainatuki) ansiosta.

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitetun jälkiarvioinnin tekee komissio, ja sen tarkoituksena on 
muun muassa osoittaa yhteys elpymis- ja palautumistukivälineestä saadun 
kokonaisrahoitustuen (mukaan lukien tarvittaessa lainatuki) ja asianomaisessa jäsenvaltiossa 
elpymis- ja palautumiskyvyn, kestävän kasvun, työllisyyden ja koheesion edistämiseksi 
toteutettujen toimenpiteiden välillä.
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16.10.2020

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Valmistelija: Dragoș Pîslaru

LYHYET PERUSTELUT

Komissio esitti 28. toukokuuta 2020 elpymis- ja palautumistukivälineen perustamista 
koskevan ehdotuksen, joka korvaa uudistusten tukiohjelmaa koskevan komission peruutetun 
ehdotuksen. Uusi ehdotus, joka perustuu uudistusten tukiohjelmaa koskevaan uusimpaan 
tekstiin, sovitetaan tiiviisti yhteen talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
annettavan toimintapolitiikan ohjauksen kanssa. Sen tavoitteita on tarkistettu, ja tukivälineen 
toteutustapaa on mukautettu covid-19-pandemiasta aiheutuneen uuden tilanteen vuoksi. Tässä 
uudessa tilanteessa on erittäin tärkeää suunnitella elpymistä strategisesti ja varmistaa kestävä 
kasvu vahvistamalla Euroopan talouksien ja yhteiskuntien palautumiskykyä.

Elpymis- ja palautumistukivälineen on määrä olla yksi Euroopan unionin elpymisvälineen 
keskeinen ohjelma osana tarkistettua monivuotista rahoituskehystä. Tukiväline on myös osa 
toimenpiteitä, joita on laadittu vallitsevaan covid-19-pandemiaan vastaamiseksi, kuten 
koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite.

Tukivälineen on määrä tarjota laajamittaista rahoitustukea, jolla vauhditetaan erittäin 
tarpeellisten pidemmän aikavälin uudistusten ja niihin liittyvien julkisten investointien 
suunnittelua ja toteuttamista jäsenvaltioissa. Sen yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta toimenpiteillä, joiden avulla 
asianomaiset jäsenvaltiot voivat elpyä nopeammin ja kestävämmällä tavalla ja tulla 
palautumiskykyisemmiksi, sekä lieventämällä kriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, 
tukemalla vihreää siirtymää ja energiakäännettä ja edistämällä työpaikkojen luomista ja 
kestävää kasvua.

Laajemmasta näkökulmasta elpymis- ja palautumistukivälineellä edistetään myös Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilariin ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan liittyvien unionin ja 
jäsenvaltioiden sitoumusten täytäntöönpanoa.
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Tukivälineestä annetaan tukea asianomaisen jäsenvaltion vapaaehtoisesti esittämän pyynnön 
perusteella. Tukea annetaan suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvana tukena, jota ei makseta 
takaisin, ja lainoina.

Jäsenvaltioiden olisi laadittava kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia, joihin sisältyy 
toimenpiteitä uudistusten ja julkisten investointihankkeiden toteuttamiseksi johdonmukaisen 
paketin puitteissa. Suunnitelmien olisi oltava linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien sekä unionin rahastojen yhteydessä hyväksyttyjen 
kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien kanssa. Nämä suunnitelmat ovat kansallisten 
uudistusohjelmien liitteenä, ja niiden täytäntöönpanon edistymisestä raportoidaan myös EU-
ohjausjakson yhteydessä. 

Komissio on rinnan elpymis- ja palautumistukivälineen kanssa tehnyt ehdotuksen teknisen 
tuen välinettä koskevaksi asetukseksi. Kyseisestä välineestä on määrä tarjota tukea 
jäsenvaltioiden hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen ja pitkän aikavälin 
rakenneuudistuksiin, ja sillä tuetaan jäsenvaltioille EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen 
maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa.

Valmistelija on tyytyväinen komission uuteen ehdotukseen elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta ja on vakuuttunut siitä, että tukivälineellä on 
ratkaiseva merkitys unionin elpymiselle ja uusiutumiselle. Valmistelija kannattaa seuraavalle 
sukupolvelle ja erityisesti nuorille ja lapsille suunnattujen uudistusten ja investointien pilarin 
luomista tämän tukivälineen yhteyteen. Hän nimittäin uskoo vakaasti siihen, että elpymis- ja 
palautumistukivälineen olisi oltava tulevaisuuteen suuntautuva väline, jonka tarkoituksena on 
hyödyttää seuraavaa sukupolvea.

Tämä lausunto perustuu uudistusten tukiohjelman perustamisesta (2018/0213(COD)) 
annettuun lausuntoon, jonka työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta hyväksyi 26. 
toukokuuta 2020. Se sisältää kaikki ne tarkistukset, joilla on merkitystä myös elpymis- ja 
palautumistukivälineen kannalta.

Valmistelija haluaisi niin ikään esittää lisämuutoksia, joilla korostetaan 
yhteisvastuullisuuteen, yhdentymiseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen perustuvien 
rakenneuudistusten merkitystä osana EU-ohjausjakson tavoitteita, jotta varmistetaan 
yhdenvertaiset mahdollisuudet ja sosiaalisen suojelun saatavuus, suojellaan haavoittuvassa 
asemassa olevia ryhmiä ja parannetaan kaikkien kansalaisten elintasoa. Tavoitelluille 
uudistuksille voitaisiin hänen mielestään saada laaja tuki, jos jäsenvaltiot kuulisivat 
asiaankuuluvia sidosryhmiä ja kansallisia parlamentteja osana tukivälineestä myönnettävää 
rahoitustukea koskevien hakemusten esittämisprosessia.

Valmistelija ehdottaa tukivälineen soveltamisalan (3 artikla) laajentamista sisällyttämällä 
siihen monia eri politiikan aloja, kuten koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyviä 
toimenpiteitä, toimenpiteitä, joilla taataan parempi tulevaisuus heikommassa asemassa 
oleville lapsille, nuorille, vanhuksille ja vammaisille henkilöille, toimenpiteitä, joilla 
vähennetään sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistetään sukupuolten tasa-arvoa, 
toimenpiteitä, joilla parannetaan edellytyksiä lisätä yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia ja 
taitoja, ilmastotoimien toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä, toimenpiteitä, joilla parannetaan 
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julkisten laitosten valmiuksia taata liikkuvien työntekijöiden ja rajatyöntekijöiden oikeudet, 
ammatilliseen koulutukseen ja nuorten integroitumiseen työmarkkinoille liittyviä 
toimenpiteitä, eläkeuudistustoimenpiteitä sekä toimenpiteitä julkisten 
terveydenhuoltojärjestelmien parantamiseksi.

Valmistelija ehdottaa myös tarkistusta, jolla nimenomaisesti puututaan tilanteeseen 
jäsenvaltioissa, joissa on liiallinen epätasapaino, sekä sellaisissa euroalueen ulkopuolisissa 
jäsenvaltioissa, joissa rakenteellinen kehitys on viivästynyt merkittävästi.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa sekä 
talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Perussopimuksen 2 ja 8 artiklassa 
määrätään, että naisten ja miesten 
välinen tasa-arvo on unionin arvo ja että 
unionin olisi pyrittävä kaikissa toimissaan 
poistamaan eriarvoisuutta sekä 
edistämään miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa. Sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen, sukupuolitietoinen 
budjetointi mukaan lukien, olisi sen 
vuoksi otettava käyttöön kaikissa unionin 
politiikoissa ja säädöksissä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten painopisteet määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä 
’EU-ohjausjakso’, sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 

(3) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten painopisteet määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä 
’EU-ohjausjakso’, sekä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden, 



PE655.950v03-00 70/423 RR\1217780FI.docx

FI

puitteissa. Jäsenvaltiot laativat omat 
monivuotiset kansalliset 
investointistrategiansa tukemaan näitä 
uudistuksia. Kyseiset strategiat olisi 
esitettävä vuotuisten kansallisten 
uudistusohjelmien yhteydessä keinona 
sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden puitteissa. Osana EU-
ohjausjakson tavoitteita tarkastellaan 
myös yhteisvastuullisuuteen, 
yhdentymiseen ja sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen perustuvia 
rakenneuudistuksia, jolloin tavoitteena on 
luoda laadukkaita työpaikkoja ja kasvua, 
varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet 
ja sosiaalisen suojelun saatavuus, suojella 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä ja 
parantaa kaikkien elintasoa. Jäsenvaltiot 
laativat omat monivuotiset kansalliset 
investointistrategiansa tukemaan näitä 
uudistuksia. Kyseiset strategiat olisi 
esitettävä vuotuisten kansallisten 
uudistusohjelmien yhteydessä keinona 
sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen ja 
sosiaaliseen ympäristöön liittyviä 
haasteita, nykyisen eriarvoisuuden 
johdosta erityisesti naisten ja tyttöjen 
osalta. Meneillään oleva covid-19-
pandemia samoin kuin aiempi talous- ja 
finanssikriisi ovat osoittaneet, että 
vahvoihin ja ihmisarvoisen elintason 
varmistaviin taloudellisiin ja sosiaalisiin 
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tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.

rakenteisiin perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien sekä 
sosiaaliturvajärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
taloudellista, sosiaalista, ekologista ja 
hallinnollista palautumiskykyä, ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta taloudet saadaan 
takaisin kestävälle elpymisuralle ja 
vältetään maiden välisten erojen 
kasvaminen unionissa sekä jäsenvaltioiden 
välillä tai koko unionissa ilmenevät 
vältettävissä olevat häiriöiden 
heijastusvaikutukset, jotka aiheuttaisivat 
haasteita lähentymiselle ja 
yhteenkuuluvuudelle.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jäsenvaltioiden 
hyvinvointijärjestelmillä varmistetaan, 
että yhteiskunnat ja kansalaiset saavat 
ihmisarvoiseen elämään tarvittavat 
integroidut palvelut ja taloudelliset edut, 
jotka kattavat seuraavat toiminta-alat: 
sosiaaliturva, terveydenhuolto, koulutus, 
asuminen, työllisyys, oikeusasiat ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
sosiaalipalvelut. Näillä järjestelmillä on 
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keskeinen rooli sosiaalisesti kestävän 
kehityksen saavuttamisessa ja tasa-arvon 
ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
edistämisessä. Covid-19-kriisin vuoksi 
jäsenvaltioiden hyvinvointijärjestelmiin 
kohdistuu ennennäkemätön rasitus ja 
paine, koska niitä ei ole suunniteltu 
kattamaan terveydenhuollon ja talouden 
hätätilanteesta johtuvaa 
sosiaalipalvelujen kysynnän kasvua. 
Hyvinvointijärjestelmiä on vahvistettava 
siten, että ne voivat toimia ja auttaa koko 
väestöä erityisesti kriisitilanteissa tai 
systeemisissä häiriöissä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Covid-19-kriisin taloudelliset 
seuraukset ovat heikentäneet vakavasti 
monien jäsenvaltioiden taloudellista 
liikkumavaraa, mikä vaarantaa niiden 
kyvyn panna täytäntöön uudistusten ja 
investointien merkittäviä painopisteitä. 
Vaikka EU-ohjausjakso on unionin kehys 
talousuudistusten ja investointien 
painopisteiden määrittämiseksi, covid-19-
pandemian osoittama elpymisen ja 
palautumiskyvyn kasvattamisen tarve 
ylittää talouspolitiikan rajat ja se 
priorisoitava asianmukaisesti EU-
ohjausjakson suunnittelussa ja 
toteutuksessa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
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uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia. Sen vuoksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen 
ohjaamiseksi kestävälle uralle ja ylöspäin 
suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. Tämä on 
pandemiakriisin jälkeen entistäkin 
tarpeellisempaa nopean elpymisen 
pohjustamiseksi.

uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien ja 
yhteiskuntien hyvän palautumiskyvyn 
saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä, vapautetaan 
osallistavan kasvun potentiaalia ja 
mukaudutaan teknologian kehitykseen. 
Sen vuoksi ne ovat ratkaisevan tärkeitä 
elpymisen ohjaamiseksi kestävälle uralle ja 
ylöspäin suuntautuvan taloudellisen ja 
sosiaalisen lähentymisprosessin 
tukemiseksi. Unionin taloudet ja 
yhteiskunnat olivat jo ennen covid-19-
kriisiä ryhtyneet toteuttamaan 
perusteellisia muutoksia, joiden 
alullepanijoita olivat ilmastonmuutos, 
ympäristöön liittyvät, digitaaliset ja 
väestörakenteeseen liittyvät haasteet sekä 
sosiaalisten investointien vaje. Tämä on 
pandemiakriisin jälkeen entistäkin 
tarpeellisempaa nopean elpymisen 
pohjustamiseksi. Sosiaalisen kestävyyden 
ja osallisuuden on oltava tämän 
osallistavien ja selviytymiskykyisten 
yhteiskuntien rakentamisprosessin 
kulmakivi.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Naiset ovat olleet covid-19-kriisin 
eturintamassa, koska heitä on suurin osa 
terveydenhuollon työntekijöistä kaikkialla 
unionissa ja koska he joutuvat 
tasapainottamaan palkattoman hoivatyön 
työhön liittyvien velvoitteidensa kanssa, 
mikä on yhä vaikeampaa yksinhuoltajille, 
joista 85 prosenttia on naisia. Vankkoihin 
hoivainfrastruktuureihin investoiminen 
on tärkeää sukupuolten tasa-arvon ja 
naisten taloudellisen voimaantumisen 
varmistamiseksi ja sietokykyisten 
yhteiskuntien rakentamiseksi, 
naisvaltaisen alan epävarmojen työolojen 
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torjumiseksi, uusien työpaikkojen 
luomisen edistämiseksi sekä köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
Tällaisilla investoinneilla on lisäksi 
myönteinen vaikutus BKT:hen, sillä ne 
mahdollistavat palkkatyön tekemisen yhä 
useammille naisille.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin, 
joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan, ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa taloudellista ja 
sosiaalista elpymistä ja vahvistaa pitkän 
aikavälin kestävän kasvun potentiaalia, 
vahvistaa sosiaalista selviytymiskykyä ja 
yhteenkuuluvuutta sekä välttää 
eriarvoisuuden ja köyhyyden 
lisääntymistä. Investoiminen vihreään ja 
digitaaliseen teknologiaan, valmiuksiin ja 
prosesseihin, joilla pyritään tukemaan 
siirtymistä puhtaaseen energiaan, ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi, laadukkaiden 
työpaikkojen syntymisen ja säilymisen 
edistämiseksi ja palautumiskykyisten 
työmarkkinoiden luomiseksi. Se auttaa 
myös parantamaan unionin 
palautumiskykyä ja lisäämään sen 
itsenäisyyttä monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi



RR\1217780FI.docx 75/423 PE655.950v03-00

FI

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
varten tällä asetuksella olisi perustettava 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan antaa 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
vauhdittamaan uudistusten ja niihin 
liittyvien julkisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja ottaa 
käyttöön mekanismi, joka mahdollistaa 
suoran rahoitustuen tarjoamisen 
jäsenvaltioille innovatiivisen välineen 
välityksellä. Tätä varten tällä asetuksella 
olisi perustettava elpymis- ja 
palautumistukiväline, jäljempänä 
’tukiväline’, jotta voidaan antaa tehokasta 
ja merkittävää rahoitustukea vauhdittamaan 
EU-ohjausjakson yhteydessä annettuihin 
komission maakohtaisiin suosituksiin 
liittyvien uudistusten ja niihin liittyvien 
julkisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa ottaen erityisesti huomioon 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa 
vahvistetun uuden kestävän kasvun 
strategian tavoitteet, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteet 
sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi. 
Tukivälineen olisi oltava kattava, ja sen 
yhteydessä olisi hyödynnettävä komission 
ja jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tukivälineen olisi toimittava 
synergiassa InvestEU:n kanssa sitä 
täydentäen ja annettava jäsenvaltioille 
mahdollisuus kohdentaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissaan InvestEU:n 
kautta saatu määrä jäsenvaltioihin 
sijoittuneiden yritysten maksuvalmiuden 
tukemiseksi sekä niiden valmistelu-, 
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seuranta-, valvonta-, tilintarkastus- ja 
arviointitoimiin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen.

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä oikeudenmukaista siirtymää, jossa 
ketään ei jätetä jälkeen, ja yleistavoitetta, 
jonka mukaan 37 prosenttia EU:n 
talousarviomenoista osoitetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen, 
myöntämättä varoja toimenpiteisiin, jotka 
vaikuttavat kielteisesti kehityskulkuun, 
jonka mukaan EU on ilmastoneutraali 
vuonna 2050. Kun lisäksi otetaan 
huomioon, että Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa edellytetään 
kokonaisvaltaista ja monialaista poliittista 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöön 
liittyviin haasteisiin vastataan yhteisesti, 
sosiaalinen kestävyys on tukivälineessä 
asetettava yhtä lailla etusijalle.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun otetaan huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari Euroopan 
sosiaalisena strategiana, jolla 
varmistetaan, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen, digitalisoituminen 
ja väestönmuutos sekä elpyminen covid-
19-kriisistä ovat sosiaalisesti tasapuolisia 
ja oikeudenmukaisia, tukivälineellä 
edistetään sen 20 periaatteen 
täytäntöönpanoa sekä sosiaalisen 
edistyksen tavoitteiden ja välitavoitteiden 
saavuttamista.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla tukiväline kytketään 
talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan yhdenmukaisten 
täytäntöönpanoedellytysten 
varmistamiseksi, neuvostolle olisi 
annettava valta keskeyttää komission 
ehdotuksesta ja 
täytäntöönpanosäädöksillä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotuksia 
koskevien päätösten hyväksymisen 
määräaika ja keskeyttää tästä 
tukivälineestä suoritettavat maksut, jos 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
[yhteisiä säännöksiä koskevassa] 
asetuksessa (EU) XXX/XX vahvistettuun 
talouden ohjausprosessiin liittyvissä 
tapauksissa on tapahtunut merkittävä 
vaatimusten noudattamatta jättäminen. 
Neuvostolle olisi myös annettava valta 
kumota kyseiset, samoja asiaankuuluvia 
tapauksia koskevat keskeytykset 
toimeenpanosäädöksillä komission 
ehdotuksesta.

(13) Jotta voidaan toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla tukiväline kytketään 
talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
joilla keskeytetään elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotuksia 
koskevien päätösten hyväksymisen 
määräaika ja tästä tukivälineestä osittain 
tai kokonaan suoritettavat maksut tai 
kumotaan kyseinen keskeytys, jos 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
[yhteisiä säännöksiä koskevassa] 
asetuksessa (EU) XXX/XX vahvistettuun 
talouden ohjausprosessiin liittyvissä 
tapauksissa on tapahtunut merkittävä 
vaatimusten noudattamatta jättäminen. 
Päätöstä maksujen keskeyttämisestä ei 
pitäisi soveltaa, jos yleinen 
poikkeuslauseke on voimassa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
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Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tukivälineen soveltamisalan olisi 
koskettava politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
yrittäjyyteen, palautumiseen, 
tuottavuuteen, rahoitusjärjestelmien 
vakauteen, koulutukseen ja osaamiseen, 
lapsi- ja nuorisopolitiikkaan, 
tutkimukseen ja innovointiin, 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun, julkisiin 
terveydenhuoltojärjestelmiin sekä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
mukaisiin politiikkoihin, joilla 
edesautetaan sen periaatteiden 
täytäntöönpanoa, kuten sosiaaliseen 
suojeluun, laadukkaisiin työpaikkoihin ja 
investointeihin, sukupuolten tasa-arvoon 
ja vammaisten henkilöiden 
integroitumiseen sekä demokraattisia 
järjestelmiä vahvistavaan 
työmarkkinavuoropuheluun, tehokkaat ja 
riippumattomat oikeusjärjestelmät ja 
tiedotusvälineiden moniäänisyys ja 
vapaus mukaan luettuina.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä. Näin voidaan myötävaikuttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
työpaikkojen syntyä ja kestävää kasvua.

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen, unionin politiikkojen 
tavoitteiden, YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin, Pariisin sopimuksen ja 
sisämarkkinoiden vahvistamisen 
tukeminen, palautumiskykyisten 
taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden 
sekä palautumiskykyisten 
työmarkkinoiden edistäminen, 
väestörakenteeseen liittyviin haasteisiin 
puuttuminen sekä hallinnollisten ja 
institutionaalisten valmiuksien 
vahvistaminen. Tätä varten sen olisi 
osaltaan edistettävä jäsenvaltioiden 
palautumis- ja sopeutumiskyvyn 
parantamista, lievennettävä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia 
erityisesti haavoittuvien ryhmien osalta 
sekä tuettava vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta, joilla pyritään 
saavuttamaan ilmastoneutraali Eurooppa 
vuoteen 2050 mennessä. Näin voidaan 
myötävaikuttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaalin palautumiseen kriisin 
jälkeen, mikä edistää laadukkaiden 
työpaikkojen syntyä ja kestävää kasvua ja 
tasa-arvoa. Lisäksi tukivälineen olisi 
edistettävä innovatiivista ja kestävää 
uudelleenteollistamista ja 
infrastruktuuria, koulutusta, 
uudelleenkoulutusta ja osaamisen 
parantamista koskevien järjestelmien 
uudistuksia sekä tukea uudistuksille 
niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö 
ei ole euro, jotta voitaisiin helpottaa euron 
käyttöönottoa niiden rahayksikkönä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Tukivälineen erityistavoitteena olisi 
oltava rahoitustuen antaminen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
uudistusten ja investointien 
välitavoitteiden ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tähän erityistavoitteeseen 
olisi pyrittävä tiiviissä yhteistyössä 
asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

(15) Tukivälineen erityistavoitteena olisi 
oltava rahoitustuen antaminen 
jäsenvaltioille vauhdittamaan hankkeita, 
joilla edistetään niiden kehitystä, 
investointeja tuotanto- ja strategisille 
sektoreille, ja kaikille tarkoitettujen, 
maksuttomien ja laadukkaiden julkisten 
palvelujen tuottamisen järjestämistä. 
Tähän erityistavoitteeseen olisi pyrittävä 
kunnioittaen asianomaisten 
jäsenvaltioiden erityisiä kehitysstrategioita 
siten, että edistetään välittömillä toimilla 
puuttumista covid-19-kriisin pahentamiin 
vaikutuksiin sekä julkisia investointeja, 
jotka ovat rakentavia jäsenvaltioiden ja 
unionin sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Jotta tavoitelluille 
uudistuksille saataisiin laaja tuki, 
jäsenvaltioiden, jotka haluavat hyötyä 
tukivälineestä, olisi osana elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
laadintaprosessia kuultava alue- ja 
paikallisviranomaisia, kuntaviranomaisia 
ja muita sidosryhmiä, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt, koheesiopolitiikan 
alalla sovellettavien kumppanuutta 
koskevien käytännesääntöjen asiaa 
koskevien määräysten mukaisesti sekä 
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digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

kansallisia parlamentteja. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa unionin strategisen 
riippumattomuuden, YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden, unionin Pariisin 
sopimuksen mukaisten sitoumusten ja ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatteen kanssa 
sekä EU-ohjausjakson yhteydessä kullekin 
jäsenvaltiolle määritetyt erityiset 
sosiaaliset indikaattorit huomioon ottaen 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, erityisesti niiden, jotka 
liittyvät sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikkoihin, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi sisällettävä 
myös tavoitteeksi asetettavia erityisiä 
sosiaalisia indikaattoreita ja 
sukupuolivaikutusten arvioinnin, joka on 
yhdenmukainen Euroopan 
sukupuolistrategian 2020–2025 
tavoitteiden kanssa. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman, digitaalistrategian, 
lapsitakuun, nuorisotakuun ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden painopisteisiin kuuluvien 
toimien vauhdittamiseksi suunnitelmissa 
olisi esitettävä myös toimenpiteitä, jotka 
ovat merkityksellisiä tässä asetuksessa 
määriteltyjen kuuden politiikanalan 
kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolia kuullaan 
kansallisia elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia laadittaessa ja 
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että niille annetaan mahdollisuus 
kannanottoon varhaisessa vaiheessa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta jäsenvaltiot saavat tietoa 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon, 
neuvoston olisi voitava keskustella EU-
ohjausjakson yhteydessä elpymisen, 
palautumiskyvyn ja sopeutumiskyvyn 
tilasta unionissa. Asianmukaisen näytön 
varmistamiseksi tämän keskustelun olisi 
perustuttava EU-ohjausjakson yhteydessä 
saatavilla oleviin komission strategisiin ja 
analyyttisiin tietoihin sekä suunnitelmien 
täytäntöönpanoa aiempina vuosina 
koskeviin tietoihin, jos niitä on saatavilla.

(18) Jotta jäsenvaltiot saavat tietoa 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi 
voitava keskustella EU-ohjausjakson 
yhteydessä elpymisen, palautumiskyvyn ja 
sopeutumiskyvyn tilasta unionissa. 
Asianmukaisen näytön varmistamiseksi 
tämän keskustelun olisi perustuttava EU-
ohjausjakson yhteydessä saatavilla oleviin 
komission strategisiin ja analyyttisiin 
tietoihin sekä suunnitelmien 
täytäntöönpanoa aiempina vuosina 
koskeviin tietoihin, jos niitä on saatavilla.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, ennen 
suunnitelman toimittamista toteutettavan 
alue- ja paikallisviranomaisten ja muiden 
sidosryhmien, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
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sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

kansalaisjärjestöt, kuulemisen laajuus, 
mukaan lukien tavoitteet ja välitavoitteet, 
sekä elpymis- ja palautumissuunnitelman 
odotettu vaikutus Europan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteisiin, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteisiin ja YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin, erityisesti kestävän kasvun 
potentiaaliin, laadukkaiden työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn samoin 
kuin ne sosiaaliset indikaattorit, joita on 
tarkoitus parantaa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta ja joilla niitä tuetaan 
suoraan, ja tapauksen mukaan arvio 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen vaikutuksesta menetettyinä 
työpaikkoina ja puuttuvana sosiaalisena 
suojeluna samoin kuin asianmukaisista 
toimenpiteistä näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa ja siinä olisi myös osoitettava, 
miten suunnitelman odotetaan edistävän 
sukupuolten tasa-arvoa sekä 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoista 
kasvua ja työpaikkojen syntymistä. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
tekemään tiivistä yhteistyötä koko 
prosessin ajan.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta, ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä 
osoitetussa maakohtaisessa suosituksessa 
tai muissa komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; odotetaanko suunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa ja siten, että 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt osallistuvat työhön. 
Komissio noudattaa kaikilta osin prosessin 
kansallista omavastuullisuutta, ja ottaa sen 
vuoksi huomioon asianomaisen 
jäsenvaltion esittämät perustelut ja seikat 
sekä arvioi, odotetaanko jäsenvaltion 
ehdottaman elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle 
EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetussa 
maakohtaisessa suosituksessa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; odotetaanko suunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, laadukkaiden 
työpaikkojen syntymisen sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä, 
erityisesti haavoittuvien ryhmien ja 
nuorten osalta, sekä unionin strategisen 
riippumattomuuden sekä unionin ja 
jäsenvaltioiden sitoumusten, etenkin 
Pariisin sopimukseen, YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilariin liittyvien 
sitoumusten, täytäntöönpanoa ja 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä ja 
infrastruktuurin puutteiden vähentämistä; 
ovatko jäsenvaltion toimittamat perustelut 
esitetyn elpymis- ja 
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ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

palautumissuunnitelman arvioiduista 
kokonaiskustannuksista mielekkäät ja 
uskottavat ja ovatko ne oikeassa suhteessa 
odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen ja sosiaaliseen 
edistykseen; sisältyykö ehdotettuun 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
toimenpiteitä, joilla toteutetaan uudistuksia 
ja julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina ja onko 
odotettavissa, että jäsenvaltion ehdottamat 
järjestelyt takaavat elpymis- ja 
palautumissuunnitelman sekä ehdotettujen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden ja niihin 
liittyvien indikaattorien tuloksellisen 
toteutumisen.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Asiantuntija-avun ja jäsenvaltion 
pyynnöstä tapahtuvan vertaisneuvonnan 
käytöstä olisi oltava oma säännöksensä, 
jotta voidaan tukea korkealaatuisten 
suunnitelmien laatimista ja avustaa 
komissiota jäsenvaltioiden toimittamien 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien sekä 
niiden täytäntöönpanoasteen arvioinnissa.

(24) Asiantuntija-avun ja jäsenvaltion 
pyynnöstä tapahtuvan vertaisneuvonnan 
käytöstä olisi oltava oma säännöksensä, 
jotta voidaan tukea korkealaatuisten 
suunnitelmien laatimista ja avustaa 
komissiota jäsenvaltioiden toimittamien 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien sekä 
niiden täytäntöönpanoasteen arvioinnissa. 
Jos asiantuntijuuden alana on 
työmarkkinapolitiikka, 
työmarkkinaosapuolille tiedotetaan 
asiasta ja ne osallistetaan. Teknistä apua 
ei pitäisi pyytää aloilla, jotka kuuluvat 
kokonaan tai osittain 
työmarkkinaosapuolten toimivaltaan, 
elleivät työmarkkinaosapuolet anna siihen 
suostumustaan. Tällaisilla toimilla ei 
voida heikentää työmarkkinaosapuolten 
asemaa eikä uhata 
työehtosopimusneuvottelujen 
riippumattomuutta.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -
investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
vihreään siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta, ja sen myötä sillä, että 
suunnitelman kustannukset ovat 
suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota ei 
makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -
investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
vihreään siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta, ja sen myötä sillä, että 
suunnitelman kustannukset ovat 
suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota ei 
makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 6,8 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella. 
Komission olisi arvioitava lainatukipyyntö 
kahden kuukauden kuluessa sen 
esittämisestä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(32 a) Jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa ja siihen liittyviä 
välitavoitteita ja tavoitteita ei enää pystytä 
toteuttamaan joko osittain tai lainkaan, 
mukaan lukien tapaukset, joissa 
sosiaalisten ja taloudellisten 
indikaattoreiden muutokset vaikuttavat 
merkittävästi asianomaisen jäsenvaltion 
toimittamaan alustavaan suunnitelmaan 
objektiivisten olosuhteiden vuoksi, 
jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
perustellun pyynnön sen päätöksen 
muuttamiseksi tai korvaamiseksi. Tätä 
varten jäsenvaltion olisi voitava esittää 
muutoksia elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan ja hyödyntää 
teknisen tuen välinettä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 b) Jos komissio päättää keskeyttää 
jäsenvaltiolle osoitetun rahoituksen 
tapauksissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisessa ilmenee puutteita, 
tukikelpoisten alue- ja paikallistason 
toimien olisi voitava jatkaa tukivälineen 
hyödyntämistä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 c) Jäsenvaltioiden, joissa on 
liiallinen epätasapaino, sekä 
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö ei ole 
euro ja joissa rakenteellinen kehitys on 
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viivästynyt merkittävästi, olisi voitava 
ehdottaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissaan uudistuksia, 
joilla puututaan tällaisen liiallisen 
epätasapainon aiheuttaneisiin ongelmiin.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tiedotustoimet, jotka koskevat 
erityisesti velvoitetta tukivälineen 
puitteissa tarjotun tuen näkyväksi 
tekemisestä, toteutetaan asianmukaisesti 
asiaankuuluvalla alue- ja paikallistasolla 
useissa pisteissä syrjimättömällä tavalla.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Komission olisi vahvistettava 
täytäntöönpanosäädöksellä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 
rahoitusosuus. Jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Komission olisi käytettävä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien hyväksymiseen 
ja asiaankuuluvien välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaan 
rahoitustuen maksamiseen liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201113 mukaisesti kyseisen 
asetuksen tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Täytäntöönpanosäädöksen 

(39) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettava 
rahoitusosuus. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. Delegoidun säädöksen 
hyväksymisen jälkeen asianomaisen 
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hyväksymisen jälkeen asianomaisen 
jäsenvaltion ja komission olisi voitava 
sopia tietyistä luonteeltaan teknisistä 
operatiivisista järjestelyistä, joissa esitetään 
yksityiskohtaisesti täytäntöönpanon 
näkökohdat aikataulujen, välitavoitteiden 
ja tavoitteiden indikaattoreiden sekä 
taustatietojen saatavuuden osalta. Jotta 
operatiiviset järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

jäsenvaltion ja komission olisi voitava 
sopia tietyistä luonteeltaan teknisistä 
operatiivisista järjestelyistä, joissa esitetään 
yksityiskohtaisesti täytäntöönpanon 
näkökohdat aikataulujen, välitavoitteiden 
ja tavoitteiden indikaattoreiden sekä 
taustatietojen saatavuuden osalta. Jotta 
operatiiviset järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston perussopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. Perussopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta, riippumatonta 
oikeuslaitosta, tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta ja vapautta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska niiden 
noudattaminen on moitteettoman 
varainhoidon ja unionin rahoituksen 
tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

________________________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 
55, 28.2.2011, s. 13).
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, 
tutkimukseen ja innovointiin, 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun, työllisyyteen ja investointeihin 
sekä rahoitusjärjestelmien vakauteen.

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen, jolla on tarkoitus 
luoda parempi tulevaisuus seuraavalle 
sukupolvelle, parantaa taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja edistää kasvua 
tukevia uudistuksia sekä vahvistaa 
sisämarkkinoita, soveltamisala koskee 
seuraavia kuutta politiikan alaa:

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) vihreä siirtymä ottaen huomioon 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) digitaalinen muutos ottaen 
huomioon digitaalistrategian tavoitteet;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) taloudellinen yhteenkuuluvuus, 
tuottavuus ja kilpailukyky ottaen 
huomioon unionin elinkeinostrategian ja 
pk-yrityksiä koskevan strategian 
tavoitteet;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) sosiaalinen yhteenkuuluvuus 
ottaen huomioon Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin tavoitteet;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) instituutioiden selviytymiskyvyn ja 
valmiuksien kehittäminen;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) seuraavalle sukupolvelle 
tarkoitetut politiikat ottaen huomioon 
nuorisotakuun ja lapsitakuun tavoitteet.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
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3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
1. Tätä asetusta sovellettaessa 
noudatetaan täysin perussopimuksen 152 
artiklan määräyksiä, ja tämän asetuksen 
mukaisesti laadituissa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa noudatetaan 
kansallisia palkanmuodostuskäytäntöjä ja 
-instituutioita. Tässä asetuksessa otetaan 
huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 28 artikla, joten sillä ei 
ole vaikutusta oikeuteen neuvotella, tehdä 
ja panna täytäntöön työehtosopimuksia 
tai ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaisesti.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja siten osaltaan palauttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaali, 
edistää työpaikkojen luomista covid-19-
kriisin jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on myötävaikuttaa 
3 artiklassa tarkoitettujen kuuden 
politiikanalan haasteisiin vastaamiseen ja 
siten edistää unionin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
parantamalla jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta, myötävaikuttamalla unionin 
talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen, edistämällä työpaikkojen 
luomista covid-19-kriisin jälkeen, 
edistämällä kestävää kasvua ja tuottamalla 
eurooppalaista lisäarvoa.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tukivälineellä edistetään unionin 
politiikan tavoitteita, Pariisin 
ilmastosopimukseen perustuvia unionin 
sitoumuksia, sisämarkkinoiden 
vahvistamista, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilaria sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteita toteuttamalla muun muassa 
seuraavia toimenpiteitä:

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpiteet, jotka koskevat 
siirtymistä ilmastoneutraaliin unioniin 
vuoteen 2050 mennessä ja joilla 
varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä, 
jossa tuetaan alueita, joihin siirtymä 
vaikuttaa eniten, kestävää liikkuvuutta ja 
infrastruktuuria, torjutaan 
energiaköyhyyttä, edistetään energia- ja 
resurssitehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä, monipuolistetaan 
energialähteitä ja varmistetaan 
energiaturvallisuus sekä edistetään 
maatalousalaa, kalataloutta ja maaseutu- 
ja raja-alueiden kestävää kehitystä;

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteet, joilla digitalisoidaan 
julkisten työvoimapalvelujen rooli ja 
laajennetaan sitä ja parannetaan 
digitaalista infrastruktuuria ja 
digitaalisen työskentelyn saatavuutta sekä 
edistetään digitaalisten taitojen 
kehittämistä;

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

c) toimenpiteet kunnollisia työoloja 
tarjoavien joustavien työmarkkinoiden 
rakentamiseksi, sisämarkkinoiden 
vahvistamiseksi, investointien 
edistämiseksi ja ylöspäin suuntautuvan 
taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi sekä 
toimenpiteet yrittäjyyteen liittyvien 
mahdollisuuksien ja taitojen 
edistämiseksi, suotuisan ympäristön 
luomiseksi investoinneille ja pk-
yrityksille, myös innovatiivista ja kestävää 
uudelleenteollistamista varten, ja 
teollisuusalan investoinneille, unionin 
tuotanto- ja strategisten valmiuksien 
lujittamiseksi, teollisuuden ekosysteemien 
kehittämiseksi ja niiden jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden rahayksikkö ei ole 
euro, niiden pyrkiessä ottamaan käyttöön 
yhteinen raha;

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

d) toimenpiteet, joilla edistetään 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, 
vahvistetaan sosiaaliturvaa ja 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen suojelun 
järjestelmiä ja työmarkkinavuoropuhelua, 
kehitetään sosiaalista infrastruktuuria, 
luodaan laadukkaita työpaikkoja, 
edistetään vammaisten henkilöiden 
osallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa, 
torjutaan köyhyyttä, eriarvoisuutta ja 
sukupuolten välisiä palkkaeroja, 
edistetään sopivia perhevapaita ja 
joustavia työjärjestelyjä sekä lisätään 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
muun muassa varmistamalla yhtäläiset 
mahdollisuudet ja urakehitys;

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

e) toimenpiteet, joilla vahvistetaan 
jäsenvaltioiden ja niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten hallinnollisia ja 
institutionaalisia valmiuksia 
instituutioiden, hallinnon, julkishallinnon 
sekä talous- ja sosiaalialan kohtaamiin 
haasteisiin vastaamiseksi, parannetaan 
kansanterveys- ja 
terveydenhoitojärjestelmiä, myös 
kriisinhallintavalmiuksia, kehitetään 
laadukkaita ja kohtuuhintaisia hoito- ja 
kotihoitopalveluja ja turvallisempia, 
laadukkaampia ja esteettömämpiä 
hoitokoteja ja -keskuksia, lääkinnällisiä 
laitteita ja kaikkien kansalaisten 
saatavilla olevia lääkintäpalveluja, sekä 
toimenpiteet, joilla parannetaan julkisten 
instituutioiden valmiuksia taata liikkuvien 
ja rajat ylittävien työntekijöiden oikeudet, 
mukaan luettuna oikeus nauttia 
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turvallisista ja tasapuolisista työoloista ja 
saada lainmukaista palkkaa ja kaikki 
tarvittavat tiedot, ja joilla turvataan 
rahoitusjärjestelmien vakaus, 
vahvistetaan tehokkaita ja riippumattomia 
oikeusjärjestelmiä sekä edistetään 
tiedotusvälineiden moniäänisyyttä ja 
vapautta;

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

f) toimenpiteet, joilla vastataan 
väestökehityshaasteisiin ja jotka liittyvät 
kulttuuriin, koulutukseen, elinikäiseen 
oppimiseen ja ammatilliseen 
koulutukseen, kansallisten ja alueellisten 
täydennys- ja 
uudelleenkoulutusstrategioiden ja -
toimien kehittäminen mukaan luettuna, 
työmarkkinakehityksen parempaan 
ennustamiseen, lapsi- ja 
nuorisopolitiikkaan sekä yhdenvertaisiin 
mahdollisuuksiin ja pääsyyn kaikille, 
eläkeuudistuksiin keskittyen 
työntekijöiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien eläkejärjestelmien 
kestävyyteen ja riittävyyteen sekä naisten 
ja miesten yhtäläisiin mahdollisuuksiin 
kartuttaa eläkeoikeuksia;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän yleisen tavoitteen 
saavuttamiseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen erityistavoitteena 
on antaa jäsenvaltioille taloudellista tukea 
niiden elpymis- ja 

2. Tämän yleisen tavoitteen 
saavuttamiseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen erityistavoitteena 
on antaa jäsenvaltioille taloudellista tukea 
niiden elpymis- ja 
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palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
uudistusten ja investointien välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän 
erityistavoitteeseen pyritään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
uudistusten ja investointien välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamiseksi ottaen 
huomioon, että taloudellisella ja 
sosiaalisella eriarvoisuudella sekä 
sosiaalisen suojelun puutteilla on 
heijastusvaikutuksia, jotka heikentävät 
unionin yleistä vakautta, Tähän 
erityistavoitteeseen pyritään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei 
ole euro ja joissa rakenteellinen kehitys 
on viivästynyt merkittävästi, voivat 
ehdottaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia, joilla puututaan 
niiden ongelmiin.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden 1 päivän 
helmikuuta 2020 jälkeen käynnistämät 
uudistukset ja investoinnit ovat 
tukikelpoisia elpymis- ja 
palautumistukivälineessä.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
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5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös 
menoja, jotka liittyvät kunkin välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja 
viestintätoimiin, mukaan lukien unionin 
poliittisia painopisteitä koskeva komission 
tiedottaminen, sikäli kuin painopisteet 
liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, sekä 
tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 
tietoteknisiin verkkoihin ja organisaation 
omiin tietotekniikkavälineisiin liittyviä 
menoja sekä kaikkia muita teknisen ja 
hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu kunkin välineen 
hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa 
myös kustannuksia, jotka aiheutuvat 
muista tukitoimista, kuten 
laadunvalvonnasta ja hankkeiden 
seurannasta kentällä, sekä 
vertaisneuvonnasta ja uudistusten ja 
investointien arviointiin ja toteuttamiseen 
liittyvistä asiantuntijapalveluista.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös 
menoja, jotka liittyvät kunkin välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, sikäli kuin painopisteet 
liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin ja 
edellyttäen, että kyse ei ole toimista, joihin 
voidaan myöntää teknistä tukea asetuksen 
.... 7 artiklan mukaisesti [teknisen tuen 
välinettä koskeva asetus, 
2020/0103(COD)]. Jos jäsenvaltio ei 
hyödynnä myönnettyä rahoitusta, 
komissio voi asettaa kyseisen rahoituksen 
saataville ehdotuksiin, jotka laaditaan 
alue- ja paikallisviranomaisten, mukaan 
lukien työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt, kuulemisen jälkeen, 
jotta voidaan edistää avointa keskustelua 
tukemaan toimia, joilla kannustetaan 
tutkimukseen ja julkiseen keskusteluun ja 
levitetään tietoa covid-19-kriisin 
kielteisten seurausten käsittelemiseksi 
tarvittavista uudistuksista.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen merkittävän 
noudattamatta jättämisen yhteydessä, joka 
liittyy mihin tahansa […] koskevista 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 15 
artiklan 7 kohdassa säädettyyn tapaukseen, 
neuvosto päättää komission ehdotuksesta 
täytäntöönpanosäädöksellä keskeyttää 17 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten hyväksymisen määräajan tai 

1. Sellaisen merkittävän 
noudattamatta jättämisen yhteydessä, joka 
liittyy mihin tahansa […] koskevista 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 15 
artiklan 7 kohdassa säädettyyn tapaukseen, 
komissio antaa 27 a artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen, jolla keskeytetään 
17 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten hyväksymisen määräaika tai 
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keskeyttää elpymis- ja 
palautumistukivälineestä suoritettavat 
maksut.

keskeytetään elpymis- ja 
palautumistukivälineestä osittain tai 
kokonaan suoritettavat maksut.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
maksujen keskeyttämistä koskevaa 
päätöstä sovelletaan 
maksatushakemuksiin, jotka on toimitettu 
sen päivän jälkeen, jona päätös 
keskeytyksestä tehtiin.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
 9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäljempänä 17 artiklassa 
tarkoitettua määräajan keskeyttämistä 
sovelletaan sitä päivää seuraavasta 
päivästä, jona tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu päätös tehtiin.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
päätöstä maksujen keskeyttämisestä ei 
sovelleta, jos yleinen poikkeuslauseke on 
voimassa.
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Minkä tahansa […] koskevista 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
15 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun 
tapauksen yhteydessä neuvosto päättää 
komission ehdotuksesta 
täytäntöönpanosäädöksellä kumota 
edeltävässä kohdassa tarkoitetun määräajan 
tai maksujen keskeytyksen.

2. Minkä tahansa […] koskevista 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
15 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun 
tapauksen yhteydessä komissio antaa 
27 a artiklan mukaisesti delegoidun 
säädöksen, joka koskee päätöstä kumota 
edeltävässä kohdassa tarkoitetun määräajan 
tai maksujen keskeytys. Asianomaisia 
menettelyjä tai maksuja on jatkettava 
keskeyttämisen kumoamista seuraavana 
päivänä.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos komissio päättää keskeyttää 
jäsenvaltiolle osoitetun rahoituksen 
tapauksissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisessa ilmenee puutteita, 
tukikelpoiset alue- ja paikallistason toimet 
voivat jatkaa tukivälineen hyödyntämistä.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asianomaisen jäsenvaltion 
elpymis- ja palautumissuunnitelmalle 
myönnettävä lainatuki ei saa olla suurempi 
kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman, 
sellaisena kuin se on tarvittaessa 
tarkistettuna, kokonaiskustannusten ja 10 
artiklassa tarkoitetun 

4. Asianomaisen jäsenvaltion 
elpymis- ja palautumissuunnitelmalle 
myönnettävä lainatuki ei saa olla suurempi 
kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman, 
sellaisena kuin se on tarvittaessa 
tarkistettuna, kokonaiskustannusten ja 10 
artiklassa tarkoitetun 
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enimmäisrahoitusosuuden välinen erotus. 
Kullekin jäsenvaltiolle myönnettävän 
lainan enimmäismäärä saa olla enintään 
4,7 prosenttia maan bruttokansantulosta.

enimmäisrahoitusosuuden välinen erotus. 
Kullekin jäsenvaltiolle myönnettävän 
lainan enimmäismäärä saa olla enintään 
6,8 prosenttia maan bruttokansantulosta.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) selvitys siitä, miten suunnitelmaan 
sisältyvien toimenpiteiden odotetaan 
korjaavan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuihin 
arvoihin liittyvät puutteet;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) selvitys siitä, miten suunnitelmaan 
sisältyvissä toimenpiteissä otetaan 
huomioon voittoa tavoittelemattomien 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
jäsenvaltion paikallis- tai 
alueviranomaisilta saadut kannanotot.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 
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palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa.

palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa. Jäsenvaltiot voivat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien valmistelussa 
käyttää [teknisen tuen välineen 
perustamisesta annetun] asetuksen 
XX/YYYY mukaista teknisen tuen 
välinettä.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa 
koskevien sitoumusten muuntaminen 
käytännön toimiksi, vähintään 37 
prosenttia kunkin elpymis- ja 
palautumissuunnitelman määrästä on 
osoitettava ilmasto- ja 
biodiversiteettitoimien valtavirtaistamisen 
ja ympäristökestävyyttä koskevien 
tavoitteiden edistämiseen. Komissio 
hyväksyy delegoidulla säädöksellä 
asianmukaiset menetelmät, joilla 
jäsenvaltioita autetaan täyttämään tämä 
vaatimus.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kun otetaan huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari Euroopan 
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sosiaalisen edistyksen strategiana, 
merkittävä osa kunkin elpymis- ja 
palautumissuunnitelman määrästä on 
osoitettava Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin tavoitteiden 
edistämiseen. Komissio hyväksyy 
delegoidulla säädöksellä asianmukaiset 
menetelmät, joilla jäsenvaltioita autetaan 
täyttämään tämä vaatimus.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Kun otetaan huomioon, että Next 
Generation EU -elpymisvälineen 
painopiste on tulevaisuudessa, ja 
tunnustetaan digitaalisen 
osaamisohjelman, lapsitakuun ja 
nuorisotakuun merkitys, kussakin 
elpymis- ja palautumissuunnitelmassa on 
pyrittävä torjumaan riskiä nuorten 
työmarkkinanäkymien ja heidän yleisen 
hyvinvointinsa pitkäaikaisesta 
heikentymisestä tarjoamalla nuorille 
tarkoitettuja laadukkaita työllisyys-, 
koulutus- ja osaamisratkaisuja ja -toimia.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti 3 artiklassa 
määritettyihin politiikan aloihin sekä 
alueelliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyvien 
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palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

prioriteettien kanssa ottaen huomioon 
alueellisiin ja paikallisiin eroavuuksiin 
liittyvät investointitarpeet ja -haasteet. 
Elpymis- ja palautumissuunnitelmilla on 
tuettava unionin strategista 
riippumattomuutta ja siirtymistä 
ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 
mennessä sekä sosiaalista kestävyyttä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanon myötä. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

______________________________ ________________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

22 […] 22 […]

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat laaditaan sen 
jälkeen, kun on kuultu alue- ja 
paikallisviranomaisia ja muita 
sidosryhmiä, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt, Euroopan parlamentin 
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ja neuvoston asetuksen (EU) XX/xx1 a 6 
artiklan mukaisesti.
____________________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) XX/xx, annettu XX, 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä ja 
rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahastoa, sisäisen 
turvallisuuden rahastoa ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälinettä koskevista 
rahoitussäännöistä (EUVL L ...).

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tukivälineestä voidaan 
teknologian kehitys huomioon ottaen 
osaltaan edistää digitaalisia 
infrastruktuureja ja taitoja koskevien 
integroitujen investointiohjelmien 
käyttöönottoa sekä tehokkaan 
rahoituskehyksen luomista, jotta voidaan 
varmistaa alueiden mahdollisimman suuri 
kilpailukyky unionissa.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisen jäsenvaltion 
esittämän elpymis- ja 
palautumissuunnitelman on oltava kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen uudistusohjelman 
liitteenä, ja se on toimitettava virallisesti 
viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. 

2. Asianomaisen jäsenvaltion 
esittämän elpymis- ja 
palautumissuunnitelman on oltava kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen uudistusohjelman 
liitteenä, ja se on toimitettava virallisesti 
viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. 
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Jäsenvaltio voi toimittaa 
suunnitelmaluonnoksen edellisen vuoden 
lokakuun 15 päivästä alkaen yhdessä 
seuraavan vuoden talousarvioesityksen 
kanssa.

Jäsenvaltio voi toimittaa 
suunnitelmaluonnoksen edellisen vuoden 
lokakuun 15 päivästä alkaen yhdessä 
seuraavan vuoden talousarvioesityksen 
kanssa. Suunnitelmaluonnos on 
toimitettava työmarkkinaosapuolille 
kuulemista varten viimeistään 
helmikuussa ennen suunnitelman 
viralliselle toimittamiselle komissiolle 
asetettua määräaikaa huhtikuussa, jotta 
työmarkkinaosapuolilla on vähintään 30 
päivää aikaa vastata kirjallisesti.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvitys siitä, mitä toimia aiotaan 
toteuttaa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden osalta;

a) selvitys siitä, miten EU-
ohjausjakson puitteissa yksilöidyt haasteet 
ja painopisteet, erityisesti ne, jotka liittyvät 
sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaan, 
todennäköisesti käsitellään;

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
laadukkaiden työpaikkojen syntymistä, 
sosiaalista edistystä sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
vähentää infrastruktuurin puutteita, 
edistää kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien 
ja nuorten osalta ja lieventää kriisin 
taloudellisia vaikutuksia pk-yrityksiin 
sekä edistää taloudellisen, sosiaalisen ja 
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alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lisääntymistä;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ennen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman toimittamista 
toteutettavan alue- ja 
paikallisviranomaisten ja muiden 
sidosryhmien, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt, kuulemisen laajuus; 
työmarkkinaosapuolten kirjallinen 
kannanotto on toimitettava suunnitelman 
yhteydessä;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen tai niistä johtuvien haasteiden 
kannalta;

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan kuuden 3 artiklassa yksilöidyn 
pilarin kannalta;

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ne sosiaaliset indikaattorit, jotka 
ehdotetulla elpymis- ja 
palautumissuunnitelmalla on tarkoitus 
saavuttaa, sekä vaikutus Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
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täytäntöönpanoon ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen;

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tapauksen mukaan arvio vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
vaikutuksesta menetettyinä tai luotuina 
työpaikkoina samoin kuin 
asianmukaisista toimenpiteistä näiden 
ongelmien ratkaisemiseksi erityisesti 
alueilla, joilla koetaan merkittävä 
energiakäänne;

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) selvitys siitä, miten toimenpiteissä 
otetaan huomioon yhteentoimivuuden, 
energiatehokkuuden, tietosuojan, 
digitaalisen tasa-arvon edistämisen, 
digitaalisen saavutettavuuden, avoimiin 
ohjelmistoihin ja avoimiin laitteistoihin 
perustuvien ratkaisujen sekä 
henkilötietojen periaatteet;

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) selvitys suunnitelman 
johdonmukaisuudesta viimeisimmän EU-
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ohjausjakson yhteydessä hyväksyttyjen 
asiaankuuluvien asiakirjojen kanssa;

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c e) yksityiskohtainen selvitys siitä, 
kuinka toimenpiteillä on tarkoitus 
varmistaa, että vähintään 37 prosenttia 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaa 
varten pyydetystä määrästä käytetään 
edistämään ilmasto- ja 
biodiversiteettitoimien valtavirtaistamista 
ja ympäristökestävyyttä koskevia 
tavoitteita komission 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti esittämän menetelmän 
mukaisesti;

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c f) yksityiskohtainen selvitys siitä, 
kuinka toimenpiteillä on tarkoitus 
varmistaa, että merkittävä osa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa varten 
pyydetystä määrästä käytetään 
edistämään Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin tavoitteita komission 14 
artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän 
menetelmän mukaisesti;

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
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15 artikla – 3 kohta – c g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c g) sukupuolten tasa-arvoa 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
tavoitteiden mukainen suunnitelman 
sukupuolivaikutusten arviointi, jolla 
puututaan tehokkaasti niihin kielteisiin 
vaikutuksiin, joita kriisillä on ollut 
sukupuolten tasa-arvoon, erityisesti 
varmistamalla laadukkaiden työpaikkojen 
luominen naisille, sukupuolten 
palkkaeron pienentäminen ja 
naisyrittäjien luotonsaanti, sekä 
toteuttamalla toimenpiteitä sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja seksuaalisen 
häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c h) kaikkien suunnitelmaan 
sisältyvien julkisten 
investointitoimenpiteiden osalta vakuutus 
siitä, ettei unionin talousarvion 
toteuttamiseen liittyviä eturistiriitoja ole;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c i) osoitus siitä, että suunnitelmaan 
sisältyvät suunnitellut uudistukset ja 
investoinnit ovat ”ei merkittävää haittaa” 
-periaatteen mukaisia;
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) asianomaisen jäsenvaltion 
järjestelyt elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tuloksellista 
toteuttamista varten, mukaan lukien 
ehdotetut välitavoitteet ja tavoitteet ja 
niihin liittyvät indikaattorit;

j) asianomaisen jäsenvaltion 
järjestelyt elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tuloksellista 
toteuttamista varten, mukaan lukien 
ehdotetut välitavoitteet ja tavoitteet ja 
niihin liittyvät indikaattorit, mukaan 
lukien se, miten suunnitelma parantaa 
sosiaali-indikaattorien tulostaulun 
maakohtaista tuloksellisuutta;

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) vakuutus siitä, että rahoitusapua 
annetaan vain sellaisille yrityksille, jotka 
noudattavat sovellettavia 
työehtosopimuksia ja joiden kotipaikka ei 
sijaitse veroasioissa yhteistyöhaluttomia 
lainkäyttöalueita koskevasta tarkistetusta 
EU:n luettelosta annettujen neuvoston 
päätelmien liitteessä I tarkoitetulla 
lainkäyttöalueella;

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat pyytää elpymis- 
palautumissuunnitelmaa koskevien 
ehdotustensa valmistelua varten 
komissiolta hyvien käytänteiden vaihtoa, 
jotta ehdotuksia esittävät jäsenvaltiot 
voivat hyödyntää muiden jäsenvaltioiden 

4. Jäsenvaltiot voivat pyytää elpymis- 
palautumissuunnitelmaa koskevien 
ehdotustensa valmistelua varten 
komissiolta hyvien käytänteiden vaihtoa, 
jotta ehdotuksia esittävät jäsenvaltiot 
voivat hyödyntää muiden jäsenvaltioiden 
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kokemuksia. Jäsenvaltiot voivat myös 
pyytää teknistä tukea teknisen tuen 
välineestä siitä annetun asetuksen 
mukaisesti.

kokemuksia. Jäsenvaltiot voivat myös 
pyytää teknistä tukea teknisen tuen 
välineestä siitä annetun asetuksen 
mukaisesti. Teknisen tuen on 
noudatettava täysimääräisesti 
työehtosopimusneuvotteluja koskevia 
kansallisia sääntöjä ja käytäntöjä. 
Tekniseen tukeen liittyvä toiminta ei voi 
heikentää työmarkkinaosapuolten asemaa 
eikä uhata työehtosopimusneuvottelujen 
riippumattomuutta. Teknistä apua ei voi 
pyytää aloilla, jotka kuuluvat kokonaan 
tai osittain työmarkkinaosapuolten 
toimivaltaan, elleivät 
työmarkkinaosapuolet anna siihen 
suostumustaan.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja terveyttä koskeviin 
tarpeisiin. Arvioinnissa otetaan siksi 
huomioon seuraavat kriteerit:

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti haasteisiin, jotka on yksilöity 
asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-
ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 

a) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti haasteisiin, jotka on yksilöity 
asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-
ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa, 
erityisesti sosiaali- ja työllisyysalan 
politiikkoihin liittyvissä maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa komission 
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komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa;

virallisesti antamissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa;

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista;

Poistetaan.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistetäänkö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmalla unionin ja 
jäsenvaltioiden antamien sitoumusten 
täyttämistä, erityisesti unionin 
ilmastotavoitteita unionin muuttamiseksi 
ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 
mennessä, Pariisin sopimuksen ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
mukaisesti annetut sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden, Euroopan 
sukupuolistrategian ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa 
koskevat sitoumukset mukaan luettuina;

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi



PE655.950v03-00 114/423 RR\1217780FI.docx

FI

16 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tuottavan pysyviä 
vaikutuksia asianomaisessa jäsenvaltiossa;

c) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tuottavan pysyviä 
vaikutuksia asianomaisessa jäsenvaltiossa 
ja käytetäänkö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa varten 
pyydetystä määrästä 37 prosenttia 
ilmastonmuutokset torjumiseen;

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti 3 artiklassa vahvistettua 
soveltamisalaa ja 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista;

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ovatko jäsenvaltion toimittamat 
perustelut esitetyn elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioitujen 
kokonaiskustannusten määrästä mielekkäät 
ja uskottavat ja ovatko ne oikeassa 
suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen;

e) ovatko jäsenvaltion toimittamat 
perustelut esitetyn elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioitujen 
kokonaiskustannusten määrästä mielekkäät 
ja uskottavat ja ovatko ne oikeassa 
suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta koskevaan 
vaikutukseen;
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Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina;

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan johdonmukaisia 
toimenpiteitä, joilla pannaan täytäntöön 
uudistuksia ja julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina;

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) onko odotettavissa, että 
asianomaisten jäsenvaltioiden ehdottamat 
järjestelyt takaavat elpymis- ja 
palautumissuunnitelman,mukaan lukien 
suunniteltujen välitavoitteiden, 
tavoitteiden, aikataulun ja niihin liittyvien 
indikaattoreiden tuloksellisen 
toteuttamisen.

g) onko odotettavissa, että 
asianomaisten jäsenvaltioiden ehdottamat 
järjestelyt takaavat elpymis- ja 
palautumissuunnitelman, mukaan lukien 
suunniteltujen välitavoitteiden, 
tavoitteiden, aikataulun ja niihin liittyvien 
indikaattoreiden tuloksellisen 
toteuttamisen, mihin sisältyy edistyminen 
sosiaali-indikaattorien tulostauluun 
kuuluvilla osa-alueilla.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) edistääkö elpymis ja 
palautumissuunnitelma keskeisen 
infrastruktuurin kehittämistä erityisesti 
jäsenvaltioissa, joiden asukaskohtainen 
BKT alittaa EU:n keskiarvon ja joiden 
julkisen velan taso on kestävä;
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Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) käytetäänkö merkittävä osa 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaa 
varten pyydetystä määrästä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
tavoitteiden edistämiseen komission 14 
artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän 
menetelmän mukaisesti.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 
täytäntöönpanosäädöksellä neljän 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Jos komission arvio 
jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

1. Kahden kuukauden kuluessa 
jäsenvaltion virallisen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman toimittamisesta 
komissio antaa 27 a artiklan mukaisesti 
delegoidulla säädöksellä päätöksen, jossa 
arvioidaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Jos komission 
arvio jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos asianomainen jäsenvaltio 
pyytää lainatukea, päätöksessä on 
vahvistettava myös 12 artiklan 4 ja 5 

2. Jos asianomainen jäsenvaltio 
pyytää lainatukea, komission päätöksessä 
on vahvistettava myös 12 artiklan 4 ja 5 
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kohdassa tarkoitettu lainatuen määrä sekä 
lisäuudistukset ja investointihankkeet, 
jotka lainatuen piiriin kuuluvan 
jäsenvaltion on määrä toteuttaa, mukaan 
lukien täydentävät välitavoitteet ja 
tavoitteet.

kohdassa tarkoitettu lainatuen määrä sekä 
lisäuudistukset ja investointihankkeet, 
jotka lainatuen piiriin kuuluvan 
jäsenvaltion on määrä toteuttaa, mukaan 
lukien täydentävät välitavoitteet ja 
tavoitteet.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos asianomainen jäsenvaltio ei 
objektiivisten olosuhteiden vuoksi enää 
pysty toteuttamaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa ja siihen liittyviä 
välitavoitteita ja tavoitteita joko osittain tai 
lainkaan, jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
perustellun pyynnön 17 artiklan 1 ja 2 
kohdassa tarkoitetun päätöksen 
muuttamiseksi tai korvaamiseksi. 
Jäsenvaltio voi tätä varten joko muuttaa 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaa tai 
esittää kokonaan uuden suunnitelman.

1. Jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa ja siihen liittyviä 
välitavoitteita ja tavoitteita ei enää pystytä 
toteuttamaan joko osittain tai lainkaan, 
mukaan lukien tapaukset, joissa 
sosiaalisten ja taloudellisten 
indikaattoreiden muutokset vaikuttavat 
merkittävästi asianomaisen jäsenvaltion 
tekemään alustavaan ehdotukseen 
objektiivisten olosuhteiden vuoksi, 
jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
perustellun pyynnön 17 artiklan 1 ja 2 
kohdassa tarkoitetun päätöksen 
muuttamiseksi tai korvaamiseksi. 
Jäsenvaltio voi tätä varten joko muuttaa 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaa tai 
esittää kokonaan uuden suunnitelman 
työmarkkinaosapuolia ja muita asiaan 
liittyviä sidosryhmiä kuultuaan. 
Jäsenvaltio voi hyödyntää teknisen tuen 
välinettä tätä varten, ja se voi toimittaa 
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teknistä tukea koskevan hakemuksen 
milloin tahansa.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksytyssä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmassa 
esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet 
on saavutettu, asianomaisen jäsenvaltion 
on toimitettava komissiolle 
rahoitusosuuden ja tarvittaessa lainaerän 
maksamista koskeva asianmukaisesti 
perusteltu pyyntö. Jäsenvaltiot voivat 
esittää tällaisia maksupyyntöjä komissiolle 
puolivuosittain. Komissio arvioi kahden 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta, onko 17 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa päätöksessä asetetut 
välitavoitteet ja tavoitteet toteutettu 
tyydyttävästi. Arvioinnissa on otettava 
huomioon myös 17 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu operatiivinen järjestely. 
Asiantuntijat voivat avustaa komissiota.

3. Kun 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla komission delegoidulla 
säädöksellä hyväksytyssä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa esitetyt sovitut 
välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, 
asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle rahoitusosuuden ja tarvittaessa 
lainaerän maksamista koskeva 
asianmukaisesti perusteltu pyyntö. 
Jäsenvaltiot voivat esittää tällaisia 
maksupyyntöjä komissiolle puolivuosittain. 
Komissio arvioi kahden kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, onko 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
delegoidussa säädöksessä asetetut 
välitavoitteet ja tavoitteet toteutettu 
tyydyttävästi. Arvioinnissa on otettava 
huomioon myös 17 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu operatiivinen järjestely. 
Asiantuntijat voivat avustaa komissiota.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä kuuden 
kuukauden kuluessa keskeytyksen 
alkamisesta, komissio peruuttaa 
rahoitusosuuden määrän 
varainhoitoasetuksen 14 artiklan 1 
kohdan nojalla annettuaan jäsenvaltiolle 
tilaisuuden esittää huomautuksensa kahden 

6. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä kuuden 
kuukauden kuluessa keskeytyksen 
alkamisesta, komissio saattaa 
rahoitusosuuden määrän alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä muiden 
sidosryhmien, kuten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa yksilöityjen 
haasteiden ratkaisemiseen osallistuvien 
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kuukauden kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen, käytettäväksi 
annettuaan jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa kahden kuukauden 
kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos rahoitus keskeytetään 
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien 
puutteiden takia, komissio varmistaa, että 
tukikelpoiset alue- ja 
paikallisviranomaiset ja muut 
sidosryhmät, myös työmarkkinaosapuolet 
ja kansalaisjärjestöt, voivat jatkaa 
tukivälineen hyödyntämistä.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
saavuttanut konkreettista edistymistä 
minkään olennaisen välitavoitteen tai 
tavoitteen suhteen kahdeksantoista 
kuukauden kuluessa 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen hyväksymisestä, 
rahoitusosuuden määrä peruutetaan 
varainhoitoasetuksen 14 artiklan 1 
kohdan nojalla.

7. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
saavuttanut konkreettista edistymistä 
minkään olennaisen välitavoitteen tai 
tavoitteen suhteen kahdeksantoista 
kuukauden kuluessa 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen hyväksymisestä, 
rahoitusosuuden määrä saatetaan alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä muiden 
sidosryhmien, kuten elpymis- ja 
toipumissuunnitelmassa yksilöityjen 
haasteiden ratkaisemiseen osallistuvien 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen, käytettäväksi.



PE655.950v03-00 120/423 RR\1217780FI.docx

FI

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa rahoitusosuuden 
peruuttamista koskevan päätöksen 
annettuaan jäsenvaltiolle tilaisuuden 
esittää huomautuksensa kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun komissio on antanut 
tiedoksi arvionsa, jonka mukaan 
konkreettista edistymistä ei ole saavutettu.

Jäsenvaltiolla on tilaisuus esittää 
huomautuksensa kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun komissio on antanut 
tiedoksi arvionsa, jonka mukaan 
konkreettista edistymistä ei ole saavutettu.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-
ohjausjakson yhteydessä raportoitava 
neljännesvuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely 
mukaan lukien, täytäntöönpanossa 
saavutetusta edistyksestä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden neljännesvuosiraportit on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita 
käytetään välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-
ohjausjakson yhteydessä raportoitava 
puolivuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely 
mukaan lukien, täytäntöönpanossa 
saavutetusta edistyksestä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden puolivuotisraportit on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita 
käytetään välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa, myös toimenpiteistä, joita 
on toteutettu koordinoinnin 
varmistamiseksi tukivälineen, Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen sekä 
muiden unionin rahoittamien ohjelmien 
välillä. Raportti on toimitettava 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
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21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota poistamaan arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission delegoidulla 
säädöksellä 17 artiklan mukaisesti, sekä 
suunnitelmia koskevat arvionsa 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 2 kohdassa tarkoitetut komission 
tiedotustoimet, jotka koskevat erityisesti 
velvoitetta hyödyntää tukivälineen 
puitteissa tarjottu tuki, toteutetaan 
asianmukaisesti asiaankuuluvilla alue- ja 
paikallistasoilla.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Elpymisen ja palautumisen tulostaulu

1. Komissio luo elpymisen ja 
palautumisen tulostaulun (jäljempänä 
’tulostaulu’), josta käy ilmi kunkin 
jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa sovittujen 
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uudistusten ja investointien 
täytäntöönpanon tilanne.
2. Tulostaulu sisältää keskeisiä 
indikaattoreita, kuten sosiaalisia ja 
taloudellisia indikattoreita ja 
ympäristöindikaattoreita, joilla arvioidaan 
elpymis- ja palautumissuunnitelmissa 
tapahtunutta edistymistä kullakin 
kuudella tämän asetuksen soveltamisalaa 
määrittävällä alalla.
3. Tulostaulu osoittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
asiaankuuluvien välitavoitteiden 
saavuttamisasteen, ja siitä käy ilmi niiden 
täytäntöönpanossa havaitut puutteet sekä 
komission suositukset puutteiden 
korjaamiseksi.
4. Tulostaulussa esitetään myös 
yhteenveto tärkeimmistä jäsenvaltioille 
osoitetuista suosituksista, jotka koskevat 
niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia. Sosiaalisen 
edistyksen suunnitelmien osalta 
tulostaulu perustuu EU-ohjausjakson 
yhteydessä sovellettuun sosiaali-
indikaattorien tulostauluun ja täydentää 
sitä. 
5. Tulostaulu toimii perustana 
jäsenvaltioiden väliselle jatkuvalle 
parhaiden käytäntöjen vaihdolle, jota 
toteutetaan säännöllisen jäsennellyn 
vuoropuhelun muodossa.
6. Tulostaulua päivitetään jatkuvasti, 
ja se on yleisesti nähtävillä komission 
verkkosivustolla. Siitä näkyy 
maksupyyntöjen ja maksujen sekä 
rahoitusosuuksien keskeyttämisten ja 
peruutusten tilanne.
7. Komissio esittelee tulostaulun 
Euroopan parlamentin asiasta vastaavien 
valiokuntien järjestämässä 
kuulemistilaisuudessa.
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Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vuosikertomus Neljännesvuosikertomus

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen tällä asetuksella perustetun 
tukivälineen täytäntöönpanosta.

1. Komissio antaa yhtäaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
neljännesvuosittain kertomuksen tällä 
asetuksella perustetun tukivälineen 
täytäntöönpanosta.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuosikertomuksessa on oltava 
tiedot siitä, miten asianomaiset jäsenvaltiot 
ovat edistyneet elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa tukivälineen puitteissa.

2. Neljännesvuosikertomuksessa on 
oltava tiedot siitä, miten asianomaiset 
jäsenvaltiot ovat edistyneet elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa tukivälineen puitteissa.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuosikertomuksessa on oltava 
myös seuraavat tiedot:

3. Neljännesvuosikertomuksessa on 
oltava myös seuraavat tiedot:
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Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) teknisen tuen välineen käyttö 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
tarkistamiseen ja parantamiseen; 

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) tiedot ennen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien toimittamista 
toteutettavan alue- ja 
paikallisviranomaisten ja muiden 
sidosryhmien, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt, kuulemisen 
laajuudesta;

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) tieto siitä, missä määrin 16 
artiklan 3 kohdan b a alakohdan 
säännöksiä on noudatettu.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
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25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neljän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
riippumattoman arviointikertomuksen 
asetuksen täytäntöönpanosta ja 
riippumattoman jälkiarviointikertomuksen 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
vuoden 2027 päättymisestä.

1. Neljän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
riippumattoman arviointikertomuksen 
asetuksen täytäntöönpanosta ja 
riippumattoman sukupuolivaikutusten 
jälkiarvioinnin viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua vuoden 2027 päättymisestä.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jälkiarviointikertomuksessa 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti tällä 
asetuksella perustettuja välineitä ja 
esitetään tietoja niiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

4. Jälkiarviointikertomuksessa 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti tällä 
asetuksella perustettuja välineitä ja 
esitetään tietoja niiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista, myös sukupuolten tasa-
arvoon kohdistuvista vaikutuksista. 

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa suurelle 
yleisölle, myös tiedotusvälineiden kautta, 
syrjimättömin perustein.
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Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 
kohdassa tarkoitetut komission tiedotus- 
ja viestintätoimet, jotka koskevat 
erityisesti velvoitetta hyödyntää 
tukivälineen puitteissa tarjottu tuki, 
toteutetaan asianmukaisesti 
asiaankuuluvilla alue- ja paikallistasoilla.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Komiteamenettely
1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle ... päivästä 
...kuuta ... [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] seitsemän vuoden 
ajaksi 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 17 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän seitsemän vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 1 
ja 2 kohdassa ja 17 artiklan 1 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 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevien 9 artiklan 1 ja 
2 kohdan ja 17 artiklan 1 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. Euroopan parlamentin 
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tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) edistääkö elpymis- ja 
palautumissuunnitelma keskeisen 
infrastruktuurin kehittämistä erityisesti 
jäsenvaltioissa, joiden asukaskohtainen 
BKT alittaa unionin keskiarvon ja joiden 
julkisen velan taso on kestävä.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2.4 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja 
palautumissuunnitelmalla on vaikutusta 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden täytäntöönpanoon ja YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2.4 alakohta – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja 
palautumissuunnitelma auttaa luomaan 
paremman tulevaisuuden seuraavalle 
sukupolvelle;
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Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2.4 alakohta – 1 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja 
palautumissuunnitelma edistää 
digitaalisia infrastruktuureja ja taitoja 
koskevien integroitujen 
investointiohjelmien käyttöönottoa sekä 
tehokkaan rahoituskehyksen luomista 
niitä varten, minkä pitäisi varmistaa 
alueiden mahdollisimman suuri 
kilpailukyky unionissa;
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YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Valmistelija (*): Pascal Canfin

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Ottaen huomioon unionin 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
kokonaisuutena ja unionin eri alueiden 
tasapainoisen kehityksen unionin olisi 
pyrittävä saavuttamaan seuraavat 
perussopimuksen 191 artiklassa määrätyt 
tavoitteet: ympäristön laadun 
säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, 
ihmisten terveyden suojelu sekä 
luonnonvarojen harkittu ja järkevä 
käyttö.

Tarkistus 2
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) On erittäin valitettavaa, että 21 
päivänä heinäkuuta 2020 annetuissa 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä 
leikattiin tuntuvasti rahoitusta, joka on 
suunnattu elpymiseen ja palautumiseen 
elpymis- ja palautumistukipakettiin 
sisältyvien unionin ohjelmien ja 
rahoitusvälineiden kautta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten painopisteet määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä 
’EU-ohjausjakso’, sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
puitteissa. Jäsenvaltiot laativat omat 
monivuotiset kansalliset 
investointistrategiansa tukemaan näitä 
uudistuksia. Kyseiset strategiat olisi 
esitettävä vuotuisten kansallisten 
uudistusohjelmien yhteydessä keinona 
sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta.

(3) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten painopisteet määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä 
’EU-ohjausjakso’, sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
puitteissa. Ohjeistuksen antamiseksi 
jäsenvaltioille siitä, missä tarvitaan eniten 
rakenneuudistuksia ja investointeja 
tukemaan siirtymistä eurooppalaiseen 
ilmastoneutraaliin talouteen, EU-
ohjausjakso on tarpeen päivittää asteittain 
käyttämällä yhdenmukaistettuja 
indikaattoreita, jotta sen arviointiin 
voidaan sisällyttää kaikki Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet. 
Jäsenvaltiot laativat omat monivuotiset 
kansalliset investointistrategiansa 
tukemaan näitä uudistuksia. Kyseiset 
strategiat olisi esitettävä vuotuisten 
kansallisten uudistusohjelmien yhteydessä 
keinona sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
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ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vuosi vuodelta ilmakehä lämpenee 
ja ilmasto muuttuu. Maapallon 
kahdeksasta miljoonasta lajista miljoona 
on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Metsät 
ja valtameret pilaantuvat ja tuhoutuvat. 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma1 a 
on vastaus näihin haasteisiin. Sen 
tavoitteena on suojella, hoitaa ja lisätä 
EU:n luonnonpääomaa sekä suojella 
kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia 
ympäristöön liittyviltä riskeiltä ja 
ympäristövaikutuksilta. Sen tuloksellinen 
täytäntöönpano edellyttää julkisia menoja 
ja yksityisiä investointeja, jotka 
kanavoidaan entistäkin nopeammin 
älykkäisiin ratkaisuihin sekä ilmaston ja 
ympäristön että unionin talouden hyväksi.
_________________
1 a COM(2019) 640 final.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
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haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.

haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden, ympäristön 
kannalta kestävien ja palautumiskykyisten 
talous- ja rahoitusjärjestelmien luominen 
auttaa jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien ekologisen 
palautumiskyvyn ja kestävän siirtymän 
lujittamisesta. Sen vuoksi uudistukset ja 
investoinnit, jotka perustuvat ympäristön 
kannalta kestävään elpymiseen ja joilla 
korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia. Sen vuoksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen 
ohjaamiseksi kestävälle uralle ja ylöspäin 
suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. Tämä on 

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä, ilmastonmuutoksen 
hillintää, siirtymistä kiertotalouteen ja 
vihreää siirtymää ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia sekä saavutetaan 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
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pandemiakriisin jälkeen entistäkin 
tarpeellisempaa nopean elpymisen 
pohjustamiseksi.

tavoitteet. Sen vuoksi ne ovat ratkaisevan 
tärkeitä elpymisen ohjaamiseksi kestävälle 
uralle ja ylöspäin suuntautuvan 
taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin sekä ympäristön 
kannalta kestävän elpymisen tukemiseksi. 
Tämä on pandemiakriisin jälkeen 
entistäkin tarpeellisempaa nopean ja 
kestävän elpymisen pohjustamiseksi. 
Kestävää rahoitusta käsittelevän EU:n 
teknisen asiantuntijaryhmän (TEG) 
esittämät viisi korkean tason periaatetta 
elpymisen ja palautumisen 
edistämiseksi1 a ovat tästä syystä 
kannattamisen arvoisia.
_________________
1 a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin, 
joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan, ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on sen vuoksi 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kestävää 
kasvupotentiaalia. Investoiminen 
kestävään, kiertotalousajattelun 
mukaiseen, ilmastoneutraaliin ja 
digitaaliseen teknologiaan, valmiuksiin ja 
prosesseihin, joilla pyritään saavuttamaan 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjä 
koskevat unionin tavoitteet vuoteen 2050 
mennessä ja tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan ja energia-alan ja 
kiertotalouden mallien kehittämisen 
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vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

parantamista muilla talouden avainaloilla, 
on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Investoiminen terveydenhuolto- ja 
terveysjärjestelmien kestokyvyn 
lujittamiseen tuleviin pandemioihin 
valmistautumiseksi, mukaan lukien 
kansallisten ja alueellisten 
terveydenhuoltojärjestelmien stressitestien 
tekeminen, ja yleisen terveydentilan 
parantamiseksi yhteiskunnissa niin, että 
väestö on terveempää ja siten vähemmän 
alttiina terveysuhkille, jolloin myös 
vauhditetaan Euroopan terveysunionin 
luomista, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä hetkellä yhdestäkään 
välineestä ei myönnetä suoraa 
rahoitustukea, joka olisi kytketty tulosten 
saavuttamiseen ja jäsenvaltioiden 
uudistusten ja julkisten investointien 
toteuttamiseen vastauksena EU-
ohjausjaksossa yksilöityihin haasteisiin ja 
jolla pyrittäisiin vaikuttamaan pysyvästi 

(7) Tällä hetkellä yhdestäkään 
välineestä ei myönnetä suoraa 
rahoitustukea, joka olisi kytketty tulosten 
saavuttamiseen ja jäsenvaltioiden 
uudistusten ja julkisten investointien 
toteuttamiseen vastauksena EU-
ohjausjaksossa yksilöityihin haasteisiin ja 
jolla pyrittäisiin vaikuttamaan pysyvästi 
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jäsenvaltioiden talouden tuottavuuteen ja 
palautumiskykyyn.

jäsenvaltioiden talouden tuottavuuteen, 
kestävyyteen ja palautumiskykyyn.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
varten tällä asetuksella olisi perustettava 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan antaa 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
vauhdittamaan uudistusten ja niihin 
liittyvien julkisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
varten tällä asetuksella olisi perustettava 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan antaa 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
vauhdittamaan uudistusten ja niihin 
liittyvien julkisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa vahvistetun uuden 
kestävän kasvun strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yhteydessä olisi toteutettava asetuksen 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
mukaisesti ja siinä kohdennettujen 
määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, jotta covid-19-
kriisin ennennäkemättömiä vaikutuksia 
voidaan lievittää. Tällaiset lisävarat olisi 
käytettävä siten, että varmistetaan 
asetuksessa [Euroopan unionin 

(10) Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yhteydessä olisi toteutettava asetuksen 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
mukaisesti ja siinä kohdennettujen 
määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, jotta covid-19-
kriisin ennennäkemättömiä vaikutuksia 
voidaan lievittää ja kestävä ja vihreä 
elpyminen voidaan varmistaa. Tällaiset 
lisävarat olisi käytettävä siten, että 
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elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen.

varmistetaan asetuksessa [Euroopan 
unionin elpymisväline] säädettyjen 
määräaikojen noudattaminen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tukivälineellä olisi tuettava 
hankkeita, joissa noudatetaan unionin 
rahoituksen täydentävyyden periaatetta ja 
jotka tuottavat todellista eurooppalaista 
lisäarvoa. Tukivälinettä ei saisi käyttää 
korvaamaan kansallisia toistuvaismenoja, 
se ei saisi olla ristiriidassa unionin 
strategisten ja taloudellisten etujen 
kanssa, eikä sillä saisi siksi rahoittaa 
kolmansien maiden 
investointisuunnitelmia.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen.

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä, 
mukaan lukien biologinen 
monimuotoisuus, sekä tavoitetta, jonka 
mukaan 30 prosenttia EU:n 
talousarviomenoista osoitetaan 
ilmastomenoihin ja 10 prosenttia 
biodiversiteettimenoihin. Lähtökohtaisesti 
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kaikkien unionin menojen olisi oltava 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisia. Näiden tavoitteiden 
täytäntöönpanon seurantaan olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2020/8521 a 
vahvistettua EU:n luokitusta.

_________________
1 a Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2020/852, annettu 
18 päivänä kesäkuuta 2020, kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja 
asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta 
(EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13).

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on vihreän 
siirtymän mutta myös digitaalisen 
muutoksen edistämiseen. Niillä 
molemmilla on ensisijainen rooli 
taloutemme käynnistämisessä uudelleen ja 
nykyaikaistamisessa.

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on kestävään ja 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
mutta myös digitaalisen muutoksen 
edistämiseen. Niillä molemmilla on 
ensisijainen rooli taloutemme 
käynnistämisessä uudelleen, hiilivapaaksi 
saattamisessa ja nykyaikaistamisessa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla tukiväline kytketään 
talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan yhdenmukaisten 
täytäntöönpanoedellytysten 
varmistamiseksi, neuvostolle olisi 
annettava valta keskeyttää komission 
ehdotuksesta ja 
täytäntöönpanosäädöksillä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotuksia 
koskevien päätösten hyväksymisen 
määräaika ja keskeyttää tästä 
tukivälineestä suoritettavat maksut, jos 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
[yhteisiä säännöksiä koskevassa] 
asetuksessa (EU) XXX/XX vahvistettuun 
talouden ohjausprosessiin liittyvissä 
tapauksissa on tapahtunut merkittävä 
vaatimusten noudattamatta jättäminen. 
Neuvostolle olisi myös annettava valta 
kumota kyseiset, samoja asiaankuuluvia 
tapauksia koskevat keskeytykset 
toimeenpanosäädöksillä komission 
ehdotuksesta.

Poistetaan.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä. Näin voidaan myötävaikuttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaalin 

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava edistää tässä asetuksessa 
yksilöityihin politiikan aloihin liittyviin 
haasteisiin vastaamista taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisen kautta 
sekä edistää unionin politiikan tavoitteita 
ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
ja Pariisin sopimuksen päämääriä ja 
sisämarkkinoiden lujittamista. Tätä varten 
sen olisi osaltaan edistettävä 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 



PE655.950v03-00 142/423 RR\1217780FI.docx

FI

palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
työpaikkojen syntyä ja kestävää kasvua.

lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia, edistettävä 
digitaalista muutosta sekä tuettava 
oikeudenmukaista ja osallistavaa 
siirtymää ympäristön kannalta kestävään 
ja energia- ja resurssitehokkaaseen 
kiertotalouteen, jossa päästään eroon 
kasvihuonekaasujen nettopäästöistä 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Näin 
voidaan myötävaikuttaa unionin talouksien 
kestävän kasvupotentiaalin palautumiseen 
kriisin jälkeen, mikä edistää työpaikkojen 
syntyä ja kestävää ja 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoista 
kasvua.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien, 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien sekä unionin rahastojen 
yhteydessä hyväksyttyjen 
kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
johdonmukaisia EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
ja kansallisten uudistusohjelmien kanssa ja 
tuettava siirtymistä kestävään ja 
ilmastoneutraaliin eurooppalaiseen 
talouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä ja sen digitaalista muutosta. 
Elpymis- ja palautumissuunnitelmissa 
olisi suunniteltava investoinnit siten, että 
ne ovat linjassa unionin uutena kestävänä 
kasvustrategiana toimivan Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin, YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
digitaalistrategian kanssa. Toimenpiteiden 
olisi mahdollistettava kansallisissa energia- 
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muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

ja ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä sekä noudatettava 
asetuksessa (EU) 2020/852 tarkoitettua 
”ei merkittävää haittaa” -periaatetta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta jäsenvaltiot saavat tietoa 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon, 
neuvoston olisi voitava keskustella EU-
ohjausjakson yhteydessä elpymisen, 
palautumiskyvyn ja sopeutumiskyvyn 
tilasta unionissa. Asianmukaisen näytön 
varmistamiseksi tämän keskustelun olisi 
perustuttava EU-ohjausjakson yhteydessä 
saatavilla oleviin komission strategisiin ja 
analyyttisiin tietoihin sekä suunnitelmien 
täytäntöönpanoa aiempina vuosina 
koskeviin tietoihin, jos niitä on saatavilla.

(18) Jotta jäsenvaltiot saavat tietoa 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon, 
neuvoston olisi tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan parlamentin kanssa voitava 
keskustella EU-ohjausjakson yhteydessä 
elpymisen, palautumiskyvyn, 
ilmastosiirtymän ja sopeutumiskyvyn 
tilasta unionissa. Asianmukaisen näytön 
varmistamiseksi tämän keskustelun olisi 
perustuttava EU-ohjausjakson yhteydessä 
saatavilla oleviin komission strategisiin ja 
analyyttisiin tietoihin sekä suunnitelmien 
täytäntöönpanoa aiempina vuosina ja 
edistymistä kansallisissa 
siirtymäsuunnitelmissa koskeviin 
tietoihin, jos niitä on saatavilla.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
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komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteisiin, erityisesti kestävään 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn, ja tuki 
siirtymiselle kestävään ja 
ilmastoneutraaliin eurooppalaiseen 
talouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä ja sen digitaaliselle 
muutokselle. Sen olisi sisällettävä myös 
toimenpiteitä, joilla on merkitystä vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
kannalta. Lisäksi siihen olisi sisällyttävä 
selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta päivitetyn EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja painopisteiden kanssa. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tekemään 
tiivistä yhteistyötä koko prosessin ajan.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
tukiväline edistää tuloksellisesti vihreää 
siirtymää, jäsenvaltioiden laatimat 
kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat olisi sovitettava 
täysin yhteen Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden ja 
erityisesti ilmastoneutraaliutta 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä 
koskevan kaikenkattavan tavoitteen 
kanssa, ja niissä olisi noudatettava 
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asetuksessa (EU) 2020/852 tarkoitettua 
”ei merkittävää haittaa” -periaatetta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta, ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä 
osoitetussa maakohtaisessa suosituksessa 
tai muissa komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; odotetaanko suunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kestävän kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä sekä 
tukevan siirtymistä kestävään ja 
ilmastoneutraaliin eurooppalaiseen 
talouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä ja sen digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle päivitetyn EU-ohjausjakson 
yhteydessä osoitetussa maakohtaisessa 
suosituksessa tai muissa komission 
virallisesti antamissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa yksilöityihin haasteisiin; onko 
suunnitelma linjassa Pariisin sopimuksen 
mukaisten unionin sitoumusten ja 
erityisesti [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2020/XXX 
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palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina; ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

(eurooppalainen ilmastolaki)] 
vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden 
kanssa ja sisältääkö se toimenpiteitä, jotka 
edistävät tuloksellisesti vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta ja niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista; odotetaanko 
suunnitelman tuottavan asianomaisessa 
jäsenvaltiossa pysyviä vaikutuksia; 
odotetaanko suunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; onko 
suunnitelman ulkopuolelle suljettu 
toiminnot, jotka eivät ole asetuksessa 
(EU) 2020/852 tarkoitetun ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatteen 
mukaisia; sisältyykö ehdotettuun elpymis- 
ja palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina; ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Sen arvioimiseksi, edistävätkö 
jäsenvaltioiden esittämät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat tuloksellisesti 
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Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteita, olisi käytettävä asetuksella 
(EU) 2020/852 vahvistettua EU:n 
luokitusta. Komission suunnitelmasta 
antaman myönteisen arvion ehtona olisi 
oltava se, että suunnitelma edistää 
tuloksellisesti vihreää siirtymää.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Asiantuntija-avun ja jäsenvaltion 
pyynnöstä tapahtuvan vertaisneuvonnan 
käytöstä olisi oltava oma säännöksensä, 
jotta voidaan tukea korkealaatuisten 
suunnitelmien laatimista ja avustaa 
komissiota jäsenvaltioiden toimittamien 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien sekä 
niiden täytäntöönpanoasteen arvioinnissa.

(24) Asiantuntija-avun ja jäsenvaltion 
pyynnöstä tapahtuvan vertaisneuvonnan 
käytöstä olisi oltava oma säännöksensä, 
jotta voidaan tukea korkealaatuisten 
suunnitelmien laatimista ja avustaa 
komissiota jäsenvaltioiden toimittamien 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien sekä 
niiden täytäntöönpanoasteen arvioinnissa. 
Komission elpymis- ja 
palautumistyöryhmän olisi avustettava 
jäsenvaltioita niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien valmistelussa ja 
laatimisessa ja varmistettava, että ne on 
sovitettu yhteen unionin painopisteiden ja 
erityisesti ilmastoneutraaliuden tavoitteen 
kanssa, käyttäen asetuksella (EU) 
2020/852 vahvistetussa EU:n 
luokituksessa annettuja välineitä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Edellyttäen, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää 
arviointikriteerit tyydyttävällä tavalla, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava enimmäisrahoitusosuus, jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 

(26) Edellyttäen, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää 
arviointikriteerit tyydyttävällä tavalla, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava enimmäisrahoitusosuus, jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
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sisältyvien uudistusten ja investointien 
arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhtä 
suuret tai suuremmat kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Sitä 
vastoin asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava määrä, joka on yhtä suuri 
kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset, jos 
tällaiset arvioidut kokonaiskustannukset 
ovat pienemmät kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelma ei täytä 
arviointikriteerejä tyydyttävällä tavalla, 
jäsenvaltiolle ei pitäisi myöntää rahoitusta 
lainkaan.

sisältyvien uudistusten ja investointien 
arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhtä 
suuret tai suuremmat kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Sitä 
vastoin asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava määrä, joka on yhtä suuri 
kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset, jos 
tällaiset arvioidut kokonaiskustannukset 
ovat pienemmät kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelma ei täytä 
arviointikriteerejä, mukaan lukien 
asetuksella (EU) 2020/852 vahvistettu 
EU:n luokitus ja mainitussa asetuksessa 
tarkoitettu ”ei merkittävää haittaa” 
-periaate, tyydyttävällä tavalla, 
jäsenvaltiolle ei pitäisi myöntää rahoitusta 
lainkaan.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja 
-investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
vihreään siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta, ja sen myötä sillä, että 
suunnitelman kustannukset ovat 
suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota ei 
makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja 
-investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
kestävään ja ilmastoneutraaliin 
eurooppalaiseen talouteen viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä siirtymisen ja sen 
digitaalisen muutoksen kannalta, ja sen 
myötä sillä, että suunnitelman kustannukset 
ovat suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota 
ei makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
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nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä tiedot tukivälineeseen 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
osoitettujen tuottojen määrästä edellisenä 
vuonna budjettikohdittain eriteltynä sekä 
tiedot Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa.

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä tiedot tukivälineeseen 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
osoitettujen tuottojen määrästä edellisenä 
vuonna budjettikohdittain eriteltynä sekä 
tiedot Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Siihen olisi 
myös sisällyttävä tiedot tukivälineen 
vaikutuksesta unionin toimintapoliittisten 
ilmasto- ja kestävyystavoitteiden ja 
erityisesti [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] 
vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden 
sekä kansallisissa ilmasto- ja 
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energiasuunnitelmissa esitettyjen 
painopisteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Komission olisi vahvistettava 
täytäntöönpanosäädöksellä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 
rahoitusosuus. Jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Komission olisi käytettävä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien hyväksymiseen ja 
asiaankuuluvien välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaan 
rahoitustuen maksamiseen liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201113 mukaisesti kyseisen 
asetuksen tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen 
jälkeen asianomaisen jäsenvaltion ja 
komission olisi voitava sopia tietyistä 
luonteeltaan teknisistä operatiivisista 
järjestelyistä, joissa esitetään 
yksityiskohtaisesti täytäntöönpanon 
näkökohdat aikataulujen, välitavoitteiden 
ja tavoitteiden indikaattoreiden sekä 
taustatietojen saatavuuden osalta. Jotta 
operatiiviset järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 

(39) Komission olisi vahvistettava 
delegoidulla säädöksellä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 
rahoitusosuus. Jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Komission olisi käytettävä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien hyväksymiseen ja 
asiaankuuluvien välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaan 
rahoitustuen maksamiseen liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201113 mukaisesti kyseisen 
asetuksen tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Delegoidun säädöksen hyväksymisen 
jälkeen asianomaisen jäsenvaltion ja 
komission olisi voitava sopia tietyistä 
luonteeltaan teknisistä operatiivisista 
järjestelyistä, joissa esitetään 
yksityiskohtaisesti täytäntöönpanon 
näkökohdat aikataulujen, välitavoitteiden 
ja tavoitteiden indikaattoreiden sekä 
taustatietojen saatavuuden osalta. Jotta 
operatiiviset järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
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varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

_________________ _________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin, varsinkin 
siirtymiseen kohti unionin päivitettyjen 
vuoden 2030 ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja unionin 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen 
saavuttamiseen [puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 
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2018/1999 muuttamisesta annetun 
asetuksen (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] mukaisesti, 
digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään, 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoiseen ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja siten osaltaan palauttaa unionin 
talouksien kasvupotentiaali, edistää 
työpaikkojen luomista covid-19-kriisin 
jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä sekä edistämällä 
unionin strategista riippumattomuutta, 
lieventämällä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tukemalla 
siirtymistä kohti unionin päivitettyjen 
vuoden 2030 ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja unionin 
ilmastoneutraaliutta viimeistään vuoteen 
2050 mennessä koskevan tavoitteen 
saavuttamista ja digitaalista muutosta ja 
siten osaltaan palauttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaali, edistää työpaikkojen 
luomista covid-19-kriisin jälkeen ja edistää 
kestävää kasvua.

Kaikissa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien mukaista tukea 
saavissa toimissa on noudatettava 
asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 
tarkoitettua ”ei merkittävää haittaa” 
-periaatetta. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien mukaista tukea 
saavien toimien, jotka kuuluvat asetuksen 
(EU) 2020/852 kattamille taloudellisten 
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toimintojen sektoreille, on lisäksi oltava 
mainitun asetuksen 3 artiklassa 
tarkoitettujen teknisten arviointikriteerien 
mukaisia.
Vähintään 37 prosenttia tukivälineestä on 
ohjattava ilmastotoimien rahoittamiseen, 
jotta se edistää ja vastaa kaikilta osin 
Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteita. 
Biodiversiteettitoimiin on ohjattava 10 
prosenttia tukivälineestä, mutta osa tästä 
määrästä voi olla päällekkäistä 
ilmastotoimiin ohjattavien investointien 
kanssa. Ilmasto- ja 
biodiversiteettimenojen yhdistelmään on 
kohdennettava vähintään 40 prosenttia 
tukivälineen kokonaismäärärahoista.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tukiväline ei saa olla ristiriidassa 
unionin strategisten ja taloudellisten 
etujen kanssa. Sen vuoksi tukea ei 
myönnetä hankkeille, jotka ovat osa 
kolmansien maiden strategisia 
investointisuunnitelmia.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään 

talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan

1. Sellaisen merkittävän noudattamatta 
jättämisen yhteydessä, joka liittyy mihin 
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tahansa […] koskevista yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 15 artiklan 7 
kohdassa säädettyyn tapaukseen, 
neuvosto päättää komission ehdotuksesta 
täytäntöönpanosäädöksellä keskeyttää 17 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten hyväksymisen määräajan tai 
keskeyttää elpymis- ja 
palautumistukivälineestä suoritettavat 
maksut.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua maksujen 
keskeyttämistä koskevaa päätöstä 
sovelletaan maksatushakemuksiin, jotka 
on toimitettu sen päivän jälkeen, jona 
päätös keskeytyksestä tehtiin.
Jäljempänä 17 artiklassa tarkoitettua 
määräajan keskeyttämistä sovelletaan sitä 
päivää seuraavasta päivästä, jona 1 
kohdassa tarkoitettu päätös tehtiin.
Jos maksut keskeytetään, sovelletaan [...] 
koskevista yhteisistä säännöksistä 
annetun asetuksen 15 artiklan 9 kohtaa.
2. Minkä tahansa […] koskevista 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
15 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun 
tapauksen yhteydessä neuvosto päättää 
komission ehdotuksesta 
täytäntöönpanosäädöksellä kumota 
edeltävässä kohdassa tarkoitetun 
määräajan tai maksujen keskeytyksen.
Asianomaisia menettelyjä tai maksuja on 
jatkettava keskeyttämisen kumoamista 
seuraavana päivänä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on 
muodostettava johdonmukainen 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on oltava tämän 
asetuksen 4 artiklassa määriteltyjen 
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kokonaisuus EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja prioriteettien 
ja erityisesti vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen liittyvien tai 
niistä johtuvien prioriteettien kanssa. 
Elpymis- ja palautumissuunnitelmien on 
muodostettava johdonmukainen 
kokonaisuus niiden tietojen kanssa, jotka 
jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet EU-
ohjausjakson mukaisiin kansallisiin 
uudistusohjelmiin, asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisiin kansallisiin energia- 
ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja niiden 
päivityksiin, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

tukivälineen yleisten ja erityisten 
tavoitteiden mukaisia, ja niillä on 
edistettävä EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja prioriteettien 
täytäntöönpanoa ja erityisesti unionin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, 
varsinkin siirtymiseen kohti unionin 
päivitettyjen vuoden 2030 
ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
unionin ilmastoneutraaliutta viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseen [puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 
2018/1999 muuttamisesta annetun 
asetuksen (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] mukaisesti, 
ja digitaaliseen muutokseen liittyvien tai 
niistä johtuvien prioriteettien 
täytäntöönpanoa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin sekä pitkän aikavälin 
strategioihinsa, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien on 
vastattava kehityskulkua, jossa pyritään 
saavuttamaan lämpötilaa koskeva Pariisin 
sopimuksen pitkän aikavälin tavoite 
ottaen huomioon viimeisin saatavilla 
oleva tieteellinen näyttö, erityisesti 
hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti ”Global warming of 1.5°C”.
Elpymis- ja palautumissuunnitelmissa on 
tuettava vain toimia, jotka eivät aiheuta 
merkittävää haittaa tämän asetuksen 4 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Elpymis- ja 
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palautumissuunnitelmien mukaista tukea 
saavien toimien, jotka kuuluvat asetuksen 
(EU) 2020/852 kattamille taloudellisten 
toimintojen sektoreille, on lisäksi oltava 
mainitun asetuksen (EU) 2020/852 
3 artiklassa tarkoitettujen teknisten 
arviointikriteerien mukaisia.
Sen varmistamiseksi, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat edistävät 
ilmastoneutraaliutta viimeistään vuonna 
2050 koskevan tavoitteen saavuttamista 
jäsenvaltioissa ja että ne vastaavat kaikilta 
osin Pariisin sopimuksen ja Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita, 
vähintään 37 prosenttia kunkin elpymis- 
ja palautumissuunnitelman määrästä on 
ohjattava ilmastotoimien rahoittamiseen. 
Biodiversiteettitoimiin on ohjattava 10 
prosenttia kunkin elpymis- ja 
palautumissuunnitelman määrästä, mutta 
osa tästä määrästä voi olla päällekkäistä 
ilmastotoimiin ohjattavien investointien 
kanssa. Ilmasto- ja 
biodiversiteettimenojen yhdistelmään on 
kohdennettava vähintään 40 prosenttia 
kunkin elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
kokonaismäärästä.

_________________ _________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

22 […] 22 […]

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin on sisällyttävä 
toimenpiteitä, joilla edistetään 
tuloksellisesti terveydenhuolto- ja 
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terveysjärjestelmien kestokyvyn 
lujittamista tuleviin pandemioihin 
valmistautumiseksi ja yleisen 
terveydentilan parantamiseksi 
yhteiskunnissa, jotta saavutetaan ihmisten 
terveyden suojelun korkeaa tasoa koskeva 
yleistavoite.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio laatii teknisiä ohjeita 
asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 
tarkoitettujen ”ei merkittävää haittaa” -
periaatteen mukaisten kriteerien ja 
mainitun asetuksen 3 artiklassa 
tarkoitettujen teknisten arviointikriteerien 
sekä niiden perusteella annettujen 
delegoitujen säädösten käytännön 
soveltamisesta tällä asetuksella 
perustettuun tukivälineeseen.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa ei saa rahoittaa 
investointeja, jotka aiheuttavat 
lukkiutumista omaisuuseriin, jotka 
heikentävät unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista. Ne 
eivät erityisesti saa sisältää investointeja, 
jotka liittyvät fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, jalostukseen, jakeluun, 
kuljetukseen, varastointiin tai 
polttamiseen.



PE655.950v03-00 158/423 RR\1217780FI.docx

FI

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
on perusteltava asianmukaisesti. Siinä on 
esitettävä erityisesti seuraavat seikat:

3. Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
on perusteltava asianmukaisesti. Siinä on 
esitettävä erityisesti seuraavat, 14 
artiklassa säädettyjen 
tukikelpoisuusehtojen täyttymisen 
varmistamiseksi tarvittavat seikat:

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kestävää 
kasvupotentiaalia, työpaikkojen syntymistä 
sekä taloudellisen, ekologisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä ja miten suunnitelma edistää 
investointivajeen merkittävää 
supistumista, joka on tarpeen unionin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tapauksissa, joissa 
tukivälinettä käytetään tukemaan jotakin 
suuryritystä runsashiilisellä alalla, 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava, miten 
yritys aikoo sovittaa liiketoimintamallinsa 
yhteen Pariisin sopimuksen ja siihen 
liittyvien unionin ilmastotavoitteiden 
kanssa, myös yrityksen 
siirtymäsuunnitelmien julkistamisen 
kautta;
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen tai niistä johtuvien haasteiden 
kannalta;

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden kannalta ja miten 
ne erityisesti edistävät kutakin 
seuraavista:
i) siirtyminen kohti unionin päivitettyjen 
vuoden 2030 ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja unionin 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen 
saavuttamista [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetun asetuksen (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] mukaisesti;
ii) asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 
tarkoitetun ”ei merkittävää haittaa” 
-periaatteen noudattaminen ja 
johdonmukaisuus mainitun asetuksen 3 
artiklan mukaisesti vahvistettujen 
teknisten arviointikriteerien kanssa;
iii) vaikutus 14 artiklan 2 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitettujen 
ilmasto- ja biodiversiteettitoimien 
valtavirtaistamista koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen asetuksen (EU) 2020/852 
mukaisesti vahvistettujen kriteerien 
perusteella;
iv) kansallisen investointivajeen 
merkittävä supistuminen, joka on tarpeen 
unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;
v) vaikutus unionin toimintapoliittisten 
kestävyystavoitteiden saavuttamiseen 
ottaen huomioon kansallisissa ilmasto- ja 
energiasuunnitelmissa esitetyt tavoitteet; 
ja



PE655.950v03-00 160/423 RR\1217780FI.docx

FI

vi) vaikutus siirtymisestä johtuvien 
sosiaalisten, taloudellisten tai 
ympäristöön liittyvien haasteiden 
ratkaisemiseen;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan digitaalisen muutoksen tai siitä 
johtuvien haasteiden ratkaisemisen 
kannalta;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) selvitys siitä, miten suunnitelman 
toimenpiteiden odotetaan edistävän 
unionin ja sen jäsenvaltioiden 
sitoumusten toteuttamista, etenkin kun on 
kyse Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta, Pariisin sopimuksesta, 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisista 
kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista ja niiden 
päivityksistä, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston mukaisista alueellisista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevista 
suunnitelmista sekä muiden unionin 
rahastojen mukaisista 
kumppanuussopimuksista ja 
toimenpideohjelmista;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
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15 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) selvitys siitä, miten suunnitelman 
toimenpiteillä edistetään tuloksellisesti 
terveydenhuolto- ja terveysjärjestelmien 
kestokyvyn lujittamista tuleviin 
pandemioihin valmistautumiseksi ja 
yleisen terveydentilan parantamiseksi 
yhteiskunnissa, jotta saavutetaan ihmisten 
terveyden suojelun korkeaa tasoa koskeva 
yleistavoite;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) selvitys siitä, miten suunnitelman 
toimenpiteiden odotetaan tuottavan 
eurooppalaista lisäarvoa;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioidessaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään 
asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävää 
määrää komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, 
jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson 
yhteydessä, sekä 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut jäsenvaltion esittämät perustelut 
ja seikat sekä kaikki muut merkitykselliset 
tiedot, mukaan lukien erityisesti 
asianomaisen jäsenvaltion kansalliseen 
uudistusohjelmaan ja kansalliseen 
energia- ja ilmastosuunnitelmaan 
sisältyvät tiedot ja tarvittaessa teknisen 

2. Arvioidessaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään 
asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävää 
määrää komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, 
jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson 
yhteydessä, sekä 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut jäsenvaltion esittämät perustelut 
ja seikat sekä kaikki muut merkitykselliset 
tiedot, mukaan lukien erityisesti 
asianomaisen jäsenvaltion kansallisen 
uudistusohjelman, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevan suunnitelman ja 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman ja tarvittaessa 
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tuen välineen kautta saadut teknistä tukea 
koskevat tiedot.

teknisen tuen välineen kautta saadut 
teknistä tukea koskevat tiedot.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteita, ja 
miten ne erityisesti edistävät kutakin 
seuraavista:
i) siirtyminen kohti unionin päivitettyjen 
vuoden 2030 ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja unionin 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen 
saavuttamista [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetun asetuksen (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] mukaisesti;
ii)asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 
tarkoitetun ”ei merkittävää haittaa” 
-periaatteen noudattaminen ja 
johdonmukaisuus mainitun asetuksen 3 
artiklan mukaisesti vahvistettujen 
teknisten arviointikriteerien kanssa;
iii) vaikutus 14 artiklan 2 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitettujen 
ilmasto- ja biodiversiteettitoimien 
valtavirtaistamista koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen asetuksen (EU) 2020/852 
mukaisesti vahvistettujen kriteerien 
perusteella;
iv) kansallisen investointivajeen 
merkittävä supistuminen, joka on tarpeen 
unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;
v) vaikutus unionin toimintapoliittisten 
kestävyystavoitteiden saavuttamiseen 
ottaen huomioon kansallisissa ilmasto- ja 
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energiasuunnitelmissa esitetyt tavoitteet; 
ja
vi) vaikutus siirtymisestä johtuvien 
sosiaalisten, taloudellisten tai 
ympäristöön liittyvien haasteiden 
ratkaisemiseen;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti digitaalista muutosta tai 
siitä aiheutuviin haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti terveydenhuolto- ja 
terveysjärjestelmien kestokyvyn 
lujittamista tuleviin pandemioihin 
valmistautumiseksi ja yleisen 
terveydentilan parantamiseksi 
yhteiskunnissa, jotta saavutetaan ihmisten 
terveyden suojelun korkea taso;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) varmistetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
valmistelemiseksi järjestettävissä 
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kuulemisissa ja tukivälineen 
täytäntöönpanoon liittyvissä 
suunnitelluissa vuoropuheluissa, että 
kaikille asiaankuuluville sidosryhmille 
annetaan tosiasialliset mahdollisuudet 
osallistua elpymis- ja 
palautumissuunnitelman valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) noudattaako jäsenvaltio Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettuja unionin arvoja.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] 26 a 
artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen 
tämän kohdan b alakohdan 
täydentämiseksi vahvistamalla 
menetelmän ilmastotoimien ja 
ympäristötoimien, mukaan lukien tämän 
asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut 
biodiversiteettitoimet, valtavirtaistamista 
koskevien menojen yksilöimiseksi. 
Menetelmä perustuu asetuksella (EU) 
2020/852 vahvistettuun EU:n 
luokitukseen, ja siinä käytetään komission 
mainitun asetuksen 10 artiklan 3 kohdan 
ja 11 artiklan 3 kohdan nojalla 
vahvistamia teknisiä arviointikriteerejä 
sekä asetuksen (EU) 2020/852 15 artiklan 
1 kohdassa säädettyjä periaatteita.
Tämän kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua delegoitua 
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säädöstä tarkistetaan viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua asetuksen (EU) 
2020/852 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun delegoidun säädöksen 
hyväksymisestä, jotta voidaan käyttää 
asetuksen (EU) 2020/852 15 artiklan 2 
kohdan nojalla hyväksytyissä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja 
teknisiä arviointikriteerejä.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkistaa tämän artiklan nojalla 
tehdyt arvioinnit.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 
täytäntöönpanosäädöksellä neljän 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Jos komission arvio 
jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 
delegoidulla säädöksellä neljän kuukauden 
kuluessa suunnitelman toimittamisesta. Jos 
komission arvio jäsenvaltion esittämästä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta on 
myönteinen, päätöksessä vahvistetaan 
uudistukset ja investointihankkeet, jotka 
jäsenvaltion on toteutettava, sekä niiden 
välitavoitteet ja tavoitteet ja 11 artiklan 
mukaisesti myönnetty rahoitusosuus.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus
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7. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

7. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
delegoidut säädökset hyväksytään 26 a 
artiklan mukaisesti.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksytyssä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmassa 
esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet 
on saavutettu, asianomaisen jäsenvaltion 
on toimitettava komissiolle 
rahoitusosuuden ja tarvittaessa lainaerän 
maksamista koskeva asianmukaisesti 
perusteltu pyyntö. Jäsenvaltiot voivat 
esittää tällaisia maksupyyntöjä komissiolle 
puolivuosittain. Komissio arvioi kahden 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta, onko 17 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa päätöksessä asetetut 
välitavoitteet ja tavoitteet toteutettu 
tyydyttävästi. Arvioinnissa on otettava 
huomioon myös 17 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu operatiivinen järjestely. 
Asiantuntijat voivat avustaa komissiota.

3. Kun komission delegoidulla 
säädöksellä hyväksytyssä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa esitetyt sovitut 
välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, 
asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle rahoitusosuuden ja tarvittaessa 
lainaerän maksamista koskeva 
asianmukaisesti perusteltu pyyntö. 
Jäsenvaltiot voivat esittää tällaisia 
maksupyyntöjä komissiolle puolivuosittain. 
Komissio arvioi kahden kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, onko 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä asetetut välitavoitteet ja 
tavoitteet toteutettu tyydyttävästi. 
Arvioinnissa on otettava huomioon myös 
17 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu 
operatiivinen järjestely. Asiantuntijat 
voivat avustaa komissiota.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota poistamaan arkaluonteisia tai 

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission delegoidulla 
säädöksellä, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota poistamaan arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja, joiden 
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luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että toimien toteutuksen ja 
tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 
oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 
rahoituksen saajille on asetettava 
oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

2. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että toimien toteutuksen ja 
tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, luotettavasti, 
riippumattomasti, tuloksellisesti ja oikea-
aikaisesti ja että ne julkistetaan. Sitä 
varten unionin rahoituksen saajille on 
asetettava oikeasuhteiset 
raportointivaatimukset.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
liittämällä rahoitukseen selvä merkintä 
siitä, että se on unionin rahoitusta, ja 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien. Rahoituksen saajien 
on varmistettava tukivälineen menojen 
näkyvyys liittämällä tuettuihin 
hankkeisiin selvästi merkintä ”EU:n 
elpymisaloite”.
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle ... päivästä 
...kuuta ... [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] seitsemän vuoden 
ajaksi 16 artiklan 3 kohdassa ja 17 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklan 
3 kohdassa ja 17 artiklan 1 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 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevien 16 artiklan 3 
kohdan ja 17 artiklan 1 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
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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. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kahdella kuukaudella].

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
siirtymistä kestävään ja ilmastoneutraaliin 
eurooppalaiseen talouteen viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä ja etenkin 
unionin toimintapoliittisten 
kestävyystavoitteiden saavuttamista ottaen 
huomioon kansallisissa ilmasto- ja 
energiasuunnitelmissa asetetut tavoitteet 
sekä [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] vahvistetut 
unionin ilmastotavoitteet, ja mikä 
merkitys niillä on tästä siirtymästä 
johtuvien sosiaalisten, taloudellisten ja 
ympäristöön liittyvien haasteiden 
ratkaisemisessa;
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.2 Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta tai niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista.

2.2 Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti unionin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteita tai niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista.

Tämän kriteerin perusteella 
suorittamassaan arvioinnissa komissio 
ottaa huomioon seuraavat seikat:

Tämän kriteerin perusteella 
suorittamassaan arvioinnissa komissio 
ottaa huomioon kaikki seuraavat seikat:

Soveltamisala

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi ilmasto- ja 
ympäristöystävällisten järjestelmien 
luomista sekä talous- ja sosiaalialojen 
viherryttämistä, jotta voidaan edistää 
ilmastoneutraalin Euroopan 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä 
koskevaa yleistavoitetta;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista, 
varsinkin siirtymistä kohti unionin 
päivitettyjen vuoden 2030 
ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
unionin ilmastoneutraaliutta viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä koskevan 
tavoitteen saavuttamista [puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 
2018/1999 muuttamisesta annetun 
asetuksen (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] mukaisesti 
ja ottaen huomioon kansallisissa ilmasto- 
ja energiasuunnitelmissa asetetut 
tavoitteet ja EU:n luokituksessa 
vahvistetut kriteerit;
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi talous- tai sosiaalialan 
digitalisaatiota;

Poistetaan.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 alakohta – 1 kohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi vihreästä siirtymästä ja/tai 
digitaalisesta muutoksesta johtuviin 
haasteisiin vastaamista;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteista, varsinkin 
siirtymisestä kestävään ja 
ilmastoneutraaliin eurooppalaiseen 
talouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä, johtuviin haasteisiin 
vastaamista;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 3 alakohta – 1 a 
luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttaminen vastaa kehityskulkua, jossa 
pyritään saavuttamaan lämpötilaa 
koskeva Pariisin sopimuksen pitkän 
aikavälin tavoite ottaen huomioon 
viimeisin saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö, erityisesti IPCC:n erityisraportti 
”Global warming of 1.5°C”;
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– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa noudatetaan asetuksen 
(EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 
”ei merkittävää haittaa” -periaatetta.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 4 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisella odotetaan olevan pysyviä 
vaikutuksia.

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisella odotetaan olevan pysyviä 
vaikutuksia.

Komissio arvioi, edistävätkö 
suunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet 
todennäköisesti 4 artiklassa 
vahvistettuihin ilmastotavoitteisiin 
liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2 a Suunnitelma sisältää 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti digitaalista muutosta tai 
siitä aiheutuviin haasteisiin vastaamista.
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttaminen on sopusoinnussa ilmasto- 
ja ympäristöystävällisten järjestelmien 
luomisen sekä taloutemme 
viherryttämisen kanssa, jotta voidaan 
edistää ilmastoneutraalin Euroopan 
saavuttamista viimeistään vuoteen 2050 
mennessä koskevaa yleistavoitetta;
ja
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
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merkittävästi Euroopan talouden 
digitalisaatiota;
ja
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi digitaalisesta muutoksesta 
johtuviin haasteisiin vastaamista;
ja
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisella odotetaan olevan pysyviä 
vaikutuksia.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kestävän kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen, ekologisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.4 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin ja lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kasvupotentiaalia, 
edistämään työpaikkojen luomista ja 
lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia 
välttäen samalla kyseisten toimenpiteiden 

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin ja lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kestävää 
kasvupotentiaalia, etenkin pk-yritysten 
kannalta, edistämään työpaikkojen 
luomista ja lieventämään kriisin kielteisiä 
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kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja 
ympäristöön;

vaikutuksia sekä edistämään kestävää 
kasvua välttäen samalla kyseisten 
toimenpiteiden kielteisiä vaikutuksia 
ilmastoon ja ympäristöön EU:n 
luokituksessa esitettyjen kriteerien 
mukaisesti;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.4 alakohta – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tavoitteena on 
vähentää jäsenvaltion talouden 
häiriöalttiutta;

– elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tavoitteena on 
vähentää jäsenvaltion talouden 
häiriöalttiutta, mukaan lukien alttius 
häiriöille, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen kielteisiin 
vaikutuksiin tai muihin 
ympäristövaaroihin;
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TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ja budjettivaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Valmistelija: François-Xavier Bellamy

LYHYET PERUSTELUT

Covid-19-pandemian, sulkutoimien ja tästä tilanteesta syntyneen valtavan talouskriisin vuoksi 
Eurooppa-neuvosto ja komissio ovat yhdessä päättäneet käynnistää eurooppalaisen Next 
Generation EU -elpymissuunnitelman. Tämä ratkaisu on jo itsessään ongelmallinen: se 
rahoitetaan yhteisellä velalla, ja komissio saa ensimmäistä kertaa luvan ottaa 
rahoitusmarkkinoilta merkittävän määrän lainaa. Velka lasketaan kuitenkin liikkeeseen ilman 
konkreettista takaisinmaksusuunnitelmaa. Monivuotinen rahoituskehys ei tulevaisuudessa 
pysty kantamaan tällaista taloudellista rasitetta, eikä muista varoista velan maksamiseksi 
takaisin ole päästy yhteisymmärrykseen. Elpymissuunnitelma perustuukin siihen, että raskas 
taakka ja ratkaisematta jääneet ongelmat jätetään seuraavan sukupolven vastuulle.

Tehtävänämme parlamentissa on nyt varmistaa, että lainattavat rahat vähintäänkin 
investoidaan niin, että niillä tuotetaan tulevaisuudessa arvoa ja vaurautta, jotta seuraava 
sukupolvi kykenee mahdollisimman hyvin maksamaan velan takaisin. Tämä ei sinänsä olisi 
välttämätöntä julkisten menojen tapauksessa eikä myöskään kiireellistä, kun meitä odottaa 
suurin talouskriisi sitten toisen maailmansodan. Elpymissuunnitelman rahoitusjärjestelyt 
huomioon ottaen on kuitenkin ehdottoman välttämätöntä antaa tästä selkeä sitoumus tuleville 
sukupolville.

Juuri tästä syystä halusin elpymis- ja palautumistukivälineestä vastaavana ITRE-valiokunnan 
lausunnon valmistelijana ottaa elpymissuunnitelman varojen käyttöä koskevissa tulevissa 
säännöissä tämän selkeän periaatteen osaksi tukivälineen määritelmää: ”...tukiväline rajataan 
investointeihin, joiden tarkoituksena on tuottaa tulevaisuudessa tuloja niin, että taataan 
tulevien sukupolvien takaisinmaksukyky.” Jotta rahoitus varmasti kohdennetaan 
merkityksellisiin investointeihin, lausunnossamme mainitaan tämä seikka nimenomaisesti 
kaikissa kohdissa, joissa vahvistetaan perusteet varojen vapauttamiselle kansallisten 
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elpymisohjelmien hyväksi, samoin kuin liitteessä, jossa vahvistetaan komissiolle 
elpymissuunnitelman käytännön toteutuksen operatiiviset suuntaviivat. Lausunnossamme niin 
ikään varmistetaan, että mahdolliset käyttämättä jääneet varat kohdennetaan täysin 
kokonaisvelan vähentämiseen.

Lausunnossamme otetaan esille muitakin keskeisiä seikkoja. On välttämätöntä päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, mitä tarkoitamme ”palautumiskyvyllä”, joka on tukivälineen 
tavoitteena. Covid-19-kriisi on opettanut meille, miten riippuvaisia olemme kolmansista 
maista sellaisillakin aloilla, jotka ovat elintärkeitä turvallisuutemme, suvereeniutemme ja sen 
kannalta, miten kykenemme selviämään häiriöistä ja kriiseistä. Ehdotan, että palautumiskyvyn 
määritelmässä viitattaisiin Euroopan talouden, teollisuuden ja maatalouden kykyyn tuottaa 
tarvittavat tuotteet ja palvelut kansakuntiemme ja yhteiskuntiemme vakauden takaamiseksi. 
Siksi meidän on merkittävästi parannettava strategista riippumattomuuttamme Euroopan 
unionissa, ja tämä näkökohta on lisätty tukivälineeseen olennaiseksi ohjenuoraksi. 

Jotta julkisia varoja ei haaskattaisi, peräänkuulutamme tarvittavaa johdonmukaisuutta uusien 
ohjelmien ja jo olemassa olevien EU:n keskeisten strategioiden välille. Varojen jakaminen 
oikeisiin kohteisiin olisi myös varmistettava niin, että edunsaajien suhteen vallitsee täysi 
läpinäkyvyys. Tämä selkeä sitoumus liittyy demokratian periaatteeseen, ja olemme sen 
maidemme kansalaisille velkaa.

Tiukan aikataulun ja tilanteen kiireellisyyden vuoksi sekä voidaksemme työskennellä 
tehokkaasti molempien asiasta vastaavien valiokuntien kanssa keskityin työssäni jaetun 
toimivallan piiriin kuuluviin artikloihin.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että terveiden ja 
palautumiskykyisten talouksien 
kehittäminen sekä vahvoihin 
taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin 
rakenteisiin perustuvat 
rahoitusjärjestelmät auttavat jäsenvaltioita 
reagoimaan häiriöihin tehokkaammin ja 
toipumaan niistä nopeammin. Covid-19-
kriisin keskipitkän ja pitkän aikavälin 
seuraukset riippuvat ratkaisevasti siitä, 
miten nopeasti jäsenvaltioiden taloudet 
elpyvät kriisistä. Tämä puolestaan riippuu 
siitä, miten suuri julkisen talouden 
liikkumavara jäsenvaltioilla on 
käytettävissään kriisin sosiaalisten ja 
taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
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erojen kasvaminen unionissa, samalla kun 
varmistetaan unionin pitkän aikavälin 
strateginen riippumattomuus.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin, 
joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan, ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. 
Investoinnit vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, innovointiin ja 
tutkimukseen, valmiuksiin ja prosesseihin 
sekä sosiaaliset investoinnit, joilla pyritään 
tukemaan siirtymistä puhtaaseen energiaan, 
energiatehokkuuden, turvallisuuden ja 
terveellisen sisäympäristön parantamista 
rakennuksissa, mukaan lukien 
kunnostaminen ja innovatiivisten 
ratkaisujen integrointi, muiden talouden 
avainalojen vahvistumista sekä 
kilpailukykyisen ja innovatiivisen 
eurooppalaisen teollisuuden 
rakentamista, ovat tärkeitä kestävän 
kasvun ja unionin vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi ja laadukkaiden 
työpaikkojen syntymisen edistämiseksi 
unionissa. Tällaiset investoinnit auttavat 
myös parantamaan unionin 
palautumiskykyä ja vähentämään sen 
riippuvuutta muista maista 
monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

Tarkistus 3
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Covid-19-kriisin aikaiset 
sulkutoimet toivat korostetusti esille 
digitaalisen muutoksen merkityksen, 
mutta ne myös kärjistivät digitaalista 
eriarvoisuutta ja sellaisten ihmisten 
ongelmia, joilla on rajalliset 
mahdollisuudet käyttää digitaalista 
teknologiaa tai joiden digitaidot ovat 
vähäiset. Pandemian jälkeiseen 
elpymiseen olisi sisällyttävä toimenpiteitä, 
joilla korjataan nämä ongelmat varsinkin 
tukemalla digitaalisen osaamisen 
kehittämistä esimerkiksi työntekijöiden 
täydennys- ja uudelleenkoulutuksen 
avulla, edistetään digitaalista tasa-arvoa 
sekä tuetaan avoimiin ohjelmistoihin ja 
laitteistoihin perustuvia ratkaisuja ja 
varmistetaan henkilötietojen suoja. 
Digitaalisen muutoksen olisi lisäksi oltava 
vihreä: sähkön kysynnän kasvuun, jota 
digitaalisektorin kasvu vauhdittaa, olisi 
tarjottava kestäviä ratkaisuja, jotka 
perustuvat 
energiatehokkuustoimenpiteisiin ja 
uusiutuvan energian tuotantoon.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä hetkellä yhdestäkään 
välineestä ei myönnetä suoraa 
rahoitustukea, joka olisi kytketty tulosten 
saavuttamiseen ja jäsenvaltioiden 
uudistusten ja julkisten investointien 
toteuttamiseen vastauksena EU-
ohjausjaksossa yksilöityihin haasteisiin ja 
jolla pyrittäisiin vaikuttamaan pysyvästi 

(7) Tällä hetkellä yhdestäkään 
välineestä ei myönnetä suoraa 
rahoitustukea, joka olisi kytketty 
jäsenvaltioiden saavuttamiin tuloksiin ja 
niiden toteuttamiin uudistuksiin ja 
julkisiin investointeihin esimerkiksi 
vastauksena EU-ohjausjaksossa 
yksilöityihin haasteisiin, jonka avulla 
voitaisiin houkutella myös yksityisiä 
investointeja ja jolla pyrittäisiin 
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jäsenvaltioiden talouden tuottavuuteen ja 
palautumiskykyyn.

vaikuttamaan pysyvästi jäsenvaltioiden 
talouden tuottavuuteen ja 
palautumiskykyyn.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
varten tällä asetuksella olisi perustettava 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan 
antaa tehokasta ja merkittävää 
rahoitustukea vauhdittamaan uudistusten 
ja niihin liittyvien julkisten investointien 
toteutusta jäsenvaltioissa. Tukivälineen 
olisi oltava kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
varten tällä asetuksella olisi perustettava 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’ antamaan 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
covid-19-kriisistä raskaasti kärsineen 
Euroopan talouden elpymiseen ja 
lisäämään sen palautumiskykyä, jotta 
jäsenvaltioissa voidaan vauhdittaa 
uudistusten ja niihin liittyvien julkisten 
investointien toteutusta ja houkutella tätä 
varten myös yksityisiä investointeja, 
samalla kun säilytetään tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla. 
Tukivälineen olisi oltava kattava, ja sen 
yhteydessä olisi hyödynnettävä komission 
ja jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
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kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen.

kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 30 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen. 
Tämän vuoksi kunkin jäsenvaltion 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisällytettyjen oikeudenmukaista vihreää 
siirtymää tukevien toimenpiteiden 
osuuden olisi oltava vähintään 37 
prosenttia suunnitelman määrärahoista ja 
digitaaliseen muutokseen liittyvien 
toimenpiteiden osuuden olisi oltava 
vähintään 20 prosenttia suunnitelman 
määrärahoista. EU:n 
luokitusjärjestelmän kriteerejä ja kehystä 
olisi käytettävä oikeudenmukaiseen 
vihreään siirtymään liittyvien sitoumusten 
täytäntöönpanon seurantaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi myös 
varmistettava, että niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin sisällytetyt muut 
toimet ovat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2020/8521 a 
tarkoitetun ”ei merkittävää haittaa” -
varovaisuusperiaatteen mukaisia.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä 
kesäkuuta 2020, kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 
(EU) 2019/2088 muuttamisesta 
(EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13).
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on vihreän 
siirtymän mutta myös digitaalisen 
muutoksen edistämiseen. Niillä 
molemmilla on ensisijainen rooli 
taloutemme käynnistämisessä uudelleen ja 
nykyaikaistamisessa.

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on 
oikeudenmukaisen vihreän siirtymän sekä 
avoimen, kestävän ja osallistavan 
digitaalisen muutoksen edistämiseen ja 
miten niillä tuetaan vahvaa pk-
yritysstrategiaa, joka kattaa myös 
mikroyritykset, ja teollisuusstrategiaa, 
joilla on ensisijainen rooli taloutemme 
käynnistämisessä uudelleen, sen 
irtautumisessa hiilestä, 
nykyaikaistamisessa ja säilyttämisessä 
kilpailukykyisenä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
oikeudenmukaista vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta, joilla pyritään 
saavuttamaan ilmastoneutraali Eurooppa 
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mennessä. Näin voidaan myötävaikuttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
työpaikkojen syntyä ja kestävää kasvua.

vuoteen 2050 mennessä. Näin voidaan 
myötävaikuttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaalin palautumiseen kriisin 
jälkeen, mikä edistää työpaikkojen syntyä 
ja kestävää sekä sukupuolinäkökulmasta 
tasapainoista kasvua, ja samalla 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja 
unionin strateginen riippumattomuus 
sekä parantaa Euroopan globaalia 
kilpailukykyä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 

(16) Sen varmistamiseksi, että kunkin 
jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita perustuen 
johdonmukaiseen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan, jonka avulla 
voidaan houkutella myös yksityisiä 
investointeja. Kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa ja varmistettava synergiat 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa, minkä lisäksi 
niiden olisi oltava linjassa muiden 
unionin rahastojen ja ohjelmien 
painopisteiden ja tavoitteiden, 
kansallisten uudistusohjelmien ja EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten 
haasteiden ja painopisteiden kanssa. 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, 
digitaalistrategian sekä teollisuus- ja pk-
yritysstrategioiden painopisteisiin 
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päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
kansallisissa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa olisi esitettävä 
myös toimenpiteitä, jotka ovat 
merkityksellisiä oikeudenmukaisen 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Näiden 
toimenpiteiden olisi mahdollistettava 
kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On tarpeen vahvistaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotusten sisältö ja 
menettely, jota noudattaen jäsenvaltiot 
toimittavat ehdotukset. Menettelyjen 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltion olisi toimitettava elpymis- ja 
palautumissuunnitelma viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta kansallisen 
uudistusohjelman erillisenä liitteenä. 
Nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa 
suunnitelmaluonnos yhdessä seuraavan 
vuoden talousarvioesityksen kanssa 15 
päivänä lokakuuta edellisenä vuonna.

(20) On tarpeen vahvistaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotusten sisältö ja 
menettely, jota noudattaen jäsenvaltiot 
toimittavat ehdotukset. Menettelyjen 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltion olisi toimitettava elpymis- ja 
palautumissuunnitelma viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta yhdessä kansallisen 
uudistusohjelman kanssa. Nopean 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa 
suunnitelmaluonnos yhdessä seuraavan 
vuoden talousarvioesityksen kanssa 15 
päivänä lokakuuta edellisenä vuonna.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä oikeudenmukaisen vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
kannalta. Lisäksi siihen olisi sisällyttävä 
selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio 
noudattaa kaikilta osin prosessin 
kansallista omavastuullisuutta, ja ottaa sen 
vuoksi huomioon asianomaisen 
jäsenvaltion esittämät perustelut ja seikat 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä kunkin asianomaisen 
jäsenvaltion kanssa. Komissio noudattaa 
kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta, ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
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sekä arvioi, odotetaanko jäsenvaltion 
ehdottaman elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson 
yhteydessä osoitetussa maakohtaisessa 
suosituksessa tai muissa komission 
virallisesti antamissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa yksilöityihin haasteisiin; 
sisältääkö suunnitelma toimenpiteitä, jotka 
edistävät tuloksellisesti vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta ja niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista; odotetaanko 
suunnitelman tuottavan asianomaisessa 
jäsenvaltiossa pysyviä vaikutuksia; 
odotetaanko suunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

sisältääkö suunnitelma toimenpiteitä, jotka 
edistävät tuloksellisesti oikeudenmukaista 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; odotetaanko suunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; 
odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti haasteisiin, jotka on 
yksilöity asianomaiselle jäsenvaltiolle 
osoitetussa maakohtaisessa suosituksessa 
tai muissa komission EU-ohjausjakson 
yhteydessä virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; onko kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultu 
asianmukaisesti; noudattavatko 
jäsenvaltiot SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
[oikeusvaltioperiaate] vahvistettuja 
unionin arvoja; sisältyykö ehdotettuun 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
toimenpiteitä, joilla toteutetaan uudistuksia 
ja julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina ja siten, että 
niihin pystytään houkuttelemaan myös 
yksityisiä investointeja, ja onko 
odotettavissa, että jäsenvaltion ehdottamat 
järjestelyt takaavat elpymis- ja 
palautumissuunnitelman sekä ehdotettujen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden ja niihin 
liittyvien indikaattorien tuloksellisen 
toteutumisen.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Edellyttäen, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää 
arviointikriteerit tyydyttävällä tavalla, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava enimmäisrahoitusosuus, jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvien uudistusten ja investointien 
arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhtä 
suuret tai suuremmat kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Sitä 
vastoin asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava määrä, joka on yhtä suuri 
kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset, jos 
tällaiset arvioidut kokonaiskustannukset 
ovat pienemmät kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelma ei täytä 
arviointikriteerejä tyydyttävällä tavalla, 
jäsenvaltiolle ei pitäisi myöntää rahoitusta 
lainkaan.

(26) Edellyttäen, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää 
arviointikriteerit tyydyttävällä tavalla, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava enimmäisrahoitusosuus, jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvien uudistusten ja investointien 
arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhtä 
suuret tai suuremmat kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Sitä 
vastoin asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava määrä, joka on yhtä suuri 
kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset, jos 
tällaiset arvioidut kokonaiskustannukset 
ovat pienemmät kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelma ei täytä 
mitään arviointikriteeriä tyydyttävällä 
tavalla, jäsenvaltiolle ei pitäisi myöntää 
rahoitusta lainkaan.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -
investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
vihreään siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta, ja sen myötä sillä, että 
suunnitelman kustannukset ovat 
suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota ei 
makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -
investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
oikeudenmukaisen vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen kannalta, ja sen 
myötä sillä, että suunnitelman kustannukset 
ovat suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota 
ei makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
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Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltiolla olisi oltava 
mahdollisuus esittää perusteltu pyyntö 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
muuttamiseksi sen täytäntöönpanoaikana, 
jos muutos on perusteltavissa 
objektiivisilla olosuhteilla. Komission olisi 
arvioitava perusteltu pyyntö ja tehtävä uusi 
päätös neljän kuukauden kuluessa.

(30) Jäsenvaltiolla olisi oltava 
mahdollisuus esittää perusteltu pyyntö 
elpymis- ja palautumissuunnitelmansa 
muuttamiseksi sen täytäntöönpanoaikana, 
jos muutos on perusteltavissa 
objektiivisilla olosuhteilla. Komission olisi 
arvioitava perusteltu pyyntö ja tehtävä uusi 
päätös kahden kuukauden kuluessa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat olisi 

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat olisi 
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läpinäkyvyyden nimissä annettava tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
komission olisi toteutettava tiedotustoimia 
tarpeen mukaan.

läpinäkyvyyden nimissä annettava tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
komission ja asianomaisen jäsenvaltion 
olisi toteutettava tiedotustoimia tarpeen 
mukaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Komission olisi vahvistettava 
täytäntöönpanosäädöksellä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 
rahoitusosuus. Jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Komission olisi käytettävä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien hyväksymiseen 
ja asiaankuuluvien välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaan 
rahoitustuen maksamiseen liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201113 mukaisesti kyseisen 
asetuksen tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Täytäntöönpanosäädöksen 
hyväksymisen jälkeen asianomaisen 
jäsenvaltion ja komission olisi voitava 
sopia tietyistä luonteeltaan teknisistä 
operatiivisista järjestelyistä, joissa esitetään 
yksityiskohtaisesti täytäntöönpanon 
näkökohdat aikataulujen, välitavoitteiden 
ja tavoitteiden indikaattoreiden sekä 
taustatietojen saatavuuden osalta. Jotta 
operatiiviset järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 

(39) Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 
rahoitusosuus olisi hyväksyttävä 
delegoiduilla säädöksillä. Jotta voidaan 
tehokkaasti arvioida, noudatetaanko 
suunnitelmissa tämän asetuksen 
tavoitteita, komissiolle siirretään 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti valta antaa tämän asetuksen 
täydentämiseksi delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien hyväksymistä 
sekä asiaankuuluvien välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaa 
rahoitustuen maksamista. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
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neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä. Delegoidun 
säädöksen hyväksymisen jälkeen 
asianomaisen jäsenvaltion ja komission 
olisi voitava sopia tietyistä luonteeltaan 
teknisistä operatiivisista järjestelyistä, 
joissa esitetään yksityiskohtaisesti 
täytäntöönpanon näkökohdat aikataulujen, 
välitavoitteiden ja tavoitteiden 
indikaattoreiden sekä taustatietojen 
saatavuuden osalta. Jotta operatiiviset 
järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

__________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
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täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ’palautumiskyvyllä’ kykyä 
selviytyä erilaisista kriiseistä johtuvista 
taloudellisista, yhteiskunnallisista ja 
ekologisista häiriöistä ja pysyvistä 
rakennemuutoksista oikeudenmukaisella, 
kestävällä ja osallistavalla tavalla, 
säilyttää yhteiskunnallinen hyvinvointi 
takaamalla Euroopan unionin strateginen 
riippumattomuus eurooppalaisten 
yhteiskuntien vakauden ja turvallisuuden 
kannalta olennaisten resurssien ja 
teknologioiden suhteen sekä selviytyä 
kriisistä tulevien sukupolvien perintöä 
vaarantamatta, samalla kun varmistetaan 
EU:n avoimuus ja vahvuus 
maailmanmarkkinoilla;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. ’”ei merkittävää haittaa” -
periaatteella’ sen varmistamista, ettei 
yksikään elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin sisältyvistä 
toimenpiteistä tai investoinneista aiheuta 
merkittävää haittaa asetuksen (EU) 
2020/852 9 artiklassa asetetuille 
ympäristötavoitteille kyseisen asetuksen 
17 artiklan mukaisesti;

Tarkistus 21
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, oikeudenmukaiseen 
vihreään siirtymään ja digitaaliseen 
muutokseen, pk-yrityksiin mikroyritykset 
mukaan lukien, unionin strategiseen 
riippumattomuuteen sen teollinen 
riippumattomuus mukaan lukien, 
erityisesti tulevaisuuteen suuntautuneilla 
korkean teknologian aloilla, 
terveydenhuoltoon, pitkän aikavälin 
kilpailukykyyn maailmanmarkkinoilla, 
palautumiskykyyn, tuottavuuteen, 
ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen, 
inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan, 
tutkimukseen ja eturintaman innovointiin 
strategisilla aloilla, sosiaalisiin ja 
kriittisiin infrastruktuureihin, energia-
alaan energiatehokkuus, uusiutuva 
energia ja sen toimitusvarmuus mukaan 
lukien, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, laadukkaisiin 
työpaikkoihin ja investointeihin sekä 
rahoitusjärjestelmien vakauteen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Elpymis- ja palautumistukivälineestä 
rahoitettavilla investoinneilla on oltava 
myönteinen pitkäaikainen vaikutus 
jäsenvaltioiden taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn, 
kestävyyteen sekä pitkän aikavälin 
taloudelliseen hyvinvointiin ja 
kilpailukykyyn tulevien sukupolvien edun 
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mukaisesti, erityisesti kun otetaan 
huomioon, että tukivälineellä tuotetaan 
kasvua ja tuloja jäsenvaltioille ja 
unionille, jotka hyötyvät Euroopan 
unionin elpymisvälineestä (Next 
Generation EU) ja sen 
takaisinmaksujärjestelmistä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja siten osaltaan palauttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaali, 
edistää työpaikkojen luomista covid-19-
kriisin jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on varmistaa unionin 
pitkän aikavälin taloudellinen 
hyvinvointi, edistää unionin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
ja pitkän aikavälin kilpailukykyä 
parantamalla jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, 
tukemalla oikeudenmukaista vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta sekä 
edistämällä digitaalista 
riippumattomuutta ja keskeisiä 
strategioita, erityisesti Euroopan yhteistä 
etua koskeviin tärkeisiin hankkeisiin 
(IPCEI) liittyviä strategioita, EU:n 
teollisuusstrategiaa, eurooppalaisia pk-
yrityksiä koskevaa strategiaa, 
kiertotaloutta, tutkimusta ja innovointia 
sekä tulevaisuuteen suuntautuneita 
teknologioita.

Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisen tavoitteen kautta on näin ollen 
tuettava unionin talouksien, teollisten 
ekosysteemien ja strategisten arvoketjujen 
kasvupotentiaalin palauttamista, 
edistettävä työpaikkojen luomista 
erityisesti parantamalla nuorten 
työllistyvyyttä ja työpaikkojen 
laadukkuutta sekä vähennettävä 
riippuvuutta kolmansista maista 
strategisilla aloilla esimerkiksi 
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palauttamalla tuotantoa älykkäästi 
takaisin unionin alueelle ja tukemalla 
kriittisiksi todettuja teollisuudenaloja 
covid-19-kriisin jälkeen, turvattava 
rahoitusjärjestelmien vakaus, 
varmistettava, että rahoitustuki tuottaa 
pitkän aikavälin lisäarvoa ja että sen 
hyödyt eivät valu unionin ulkopuolelle, 
edistettävä pitkän aikavälin kestävää 
kasvua, hyödynnettävä unionin 
sisämarkkinoiden kaikkea potentiaalia ja 
samalla vähennettävä riippuvuutta 
kolmansista maista strategisilla aloilla.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Elpymis- ja 
palautumistukivälineen ja siihen liittyvien 
menojen on oltava linjassa Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja Pariisin 
ilmastosopimuksen kanssa, ja niissä on 
noudatettava ”ei merkittävää haittaa” -
periaatetta.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös 
menoja, jotka liittyvät kunkin välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja 
viestintätoimiin, mukaan lukien unionin 
poliittisia painopisteitä koskeva komission 

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös 
menoja, jotka liittyvät kunkin välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
paikallisyhteisöjen osallistamiseen, 
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tiedottaminen, sikäli kuin painopisteet 
liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, sekä 
tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 
tietoteknisiin verkkoihin ja organisaation 
omiin tietotekniikkavälineisiin liittyviä 
menoja sekä kaikkia muita teknisen ja 
hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu kunkin välineen 
hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa 
myös kustannuksia, jotka aiheutuvat muista 
tukitoimista, kuten laadunvalvonnasta ja 
hankkeiden seurannasta kentällä, sekä 
vertaisneuvonnasta ja uudistusten ja 
investointien arviointiin ja toteuttamiseen 
liittyvistä asiantuntijapalveluista.

tiedotus- ja viestintätoimiin, mukaan lukien 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva 
komission tiedottaminen, sikäli kuin 
painopisteet liittyvät tämän asetuksen 
tavoitteisiin, sekä tiedonkäsittelyyn ja -
vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin 
verkkoihin ja organisaation omiin 
tietotekniikkavälineisiin liittyviä menoja 
sekä kaikkia muita teknisen ja 
hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu kunkin välineen 
hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa 
myös kustannuksia, jotka aiheutuvat muista 
tukitoimista, kuten laadunvalvonnasta ja 
hankkeiden seurannasta kentällä, sekä 
vertaisneuvonnasta ja uudistusten ja 
investointien arviointiin ja toteuttamiseen 
liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien kanssa ja erityisesti 
unionin ja jäsenvaltioiden 
teollisuusstrategiaan ja varsinkin pk- ja 
mikroyritysten tukemiseen, 
ilmastoneutraaliuteen tähtäävään 
oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään 
sekä digitaaliseen muutokseen liittyvien tai 
niistä johtuvien prioriteettien kanssa. 
Elpymis- ja palautumissuunnitelmien on 
muodostettava johdonmukainen 
kokonaisuus niiden tietojen kanssa, jotka 
jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet EU-
ohjausjakson mukaisiin kansallisiin 
uudistusohjelmiin, asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisiin kansallisiin energia- 
ja ilmastosuunnitelmiinsa ja niiden 
päivityksiin, oikeudenmukaisen siirtymän 
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mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin, samoin kuin EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten 
haasteiden ja prioriteettien ja erityisesti 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
liittyvien tai siitä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on myös 
vastattava tavoitetta mahdollistaa 
tulevaisuuteen suuntautuneisiin 
resursseihin, teknologioihin ja 
infrastruktuureihin tehtävät investoinnit, 
joilla varmistetaan EU:n pitkän aikavälin 
palautumiskyky ja kilpailukyky 
maailmanmarkkinoilla sekä vahvistetaan 
unionin strategista riippumattomuutta ja 
kehitetään synergioita kaikkien 
asiaankuuluvien unionin rahastojen ja 
ohjelmien kanssa.

__________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin 
ja ilmastotoimien hallinnosta.
22 […]

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

Oikeudenmukaisen vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen edistämiseksi 
vähintään 37 prosenttia elpymis- ja 
palautumissuunnitelman määrärahoista 
on käytettävä edistämään toimenpiteitä, 
joilla tuetaan oikeudenmukaista vihreää 
siirtymää luokitusjärjestelmäasetuksen 
mukaisesti, ja vähintään 20 prosenttia 
suunnitelman määrärahoista on 
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käytettävä edistämään toimenpiteitä, joilla 
tuetaan digitaalista muutosta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvitys siitä, mitä toimia aiotaan 
toteuttaa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden osalta;

Poistetaan.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä 
sekä taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lisääntymistä;

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää unionin keskeisten strategioiden 
toteuttamista ja vahvistaa unionin 
strategista riippumattomuutta sekä 
kyseisen jäsenvaltion kilpailukykyä, 
kasvupotentiaalia erityisesti pk- ja 
mikroyritysten osalta, teollisia 
ekosysteemejä ja strategisia arvoketjuja, 
julkisten palvelujen laatua, laadukkaiden 
työpaikkojen syntymistä ja erityisesti 
nuorten työllistyvyyttä sekä taloudellista ja 
sosiaalista palautumiskykyä, lievittää 
kriisin taloudellisia ja sosiaalisia 
vaikutuksia sekä edistää osaltaan 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä, 
samalla kun varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla;

Tarkistus 30
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen tai niistä johtuvien haasteiden 
kannalta;

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan oikeudenmukaisen vihreän 
siirtymän ja EU:n 
ilmastoneutraaliustavoitteen kannalta, 
sekä näyttö siitä, että ne ovat kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien 
mukaisia;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) selvitys siitä, miten suunnitelman 
odotetaan edistävän oikeudenmukaista 
digitalista muutosta ja puuttuvan 
digitaalisen saavutettavuuden 
sisällyttämisestä aiheutuviin haasteisiin 
niin, että painopisteenä on unionin 
teollisuus ja sen strategiset ekosysteemit, 
tutkimuksen tukeminen ja teknologian 
käyttöönotto liittyen esimerkiksi 
tekoälyyn, 5G:hen, datatalouteen, 
digitaaliseen kuiluun ja digitaalisten 
taitojen kehittämiseen muun muassa 
työntekijöiden täydennys- ja 
uudelleenkoulutuksen avulla;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
vahvistaa unionin strategioita, jotka 
koskevat Euroopan yhteistä etua koskevia 
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tärkeitä hankkeita (IPCEI), 
eurooppalaisia pk-yrityksiä ja 
mikroyrityksiä, kiertotaloutta, keskeisiin 
teknologioihin liittyvää tutkimusta ja 
innovointia sekä strategisia aloja, jollaisia 
voivat olla muun muassa uusiutuvan 
energian teknologiat ja energiatehokkaat 
teknologiat sekä muut tulevaisuuteen 
suuntautuneet korkean teknologian alat;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) selvitys siitä, miten suunnitelma 
sopii yhteen ja on johdonmukainen 
unionin keskeisten rahastojen ja 
ohjelmien, kuten Horisontti Eurooppa -
ohjelman, Digitaalinen Eurooppa -
ohjelman, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston, Verkkojen Eurooppa -välineen, 
rakennerahastojen, avaruusohjelman, 
Euroopan puolustusrahaston ja 
InvestEU-ohjelman, kanssa;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) selvitys siitä, miten suunnitelmassa 
investoidaan talouteen, yhteiskuntaan ja 
ympäristöön liittyviin pitkän aikavälin 
kestäviin toimiin, teknologioihin ja 
teollisuuteen, joilla luodaan 
mahdollisuuksia tuleville sukupolville;

Tarkistus 35
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c e) suunnitelma toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan unionin rahoituksen 
näkyvyys sekä läpinäkyvyys edunsaajien 
suhteen 26 artiklan mukaisesti;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) selvitys siitä, mitä toimia aiotaan 
toteuttaa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden perusteella;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) elpymis- ja 
palautumissuunnitelman kattamien 
uudistusten ja investointien arvioidut 
kokonaiskustannukset (jäljempänä myös 
’elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset’) 
perusteluineen sekä tieto siitä, miksi ne 
ovat oikeassa suhteessa odotettuun talous- 
ja työllisyysvaikutukseen;

f) elpymis- ja 
palautumissuunnitelman kattamien 
uudistusten ja investointien arvioidut 
yksikkö- ja kokonaiskustannukset 
(jäljempänä myös ’elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioidut 
kustannukset’) perusteluineen sekä tieto 
siitä, miksi ne ovat oikeassa suhteessa 
odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta oikeudenmukaiseen 
vihreään siirtymään ja digitaaliseen 
muutokseen ja ottaa tätä varten huomioon 
seuraavat kriteerit:

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) edistävätkö suunnitelmassa 
ehdotetut toimenpiteet 4 artiklassa 
vahvistettujen yleisten ja erityisten 
tavoitteiden saavuttamista ja vastaako 
suunnitelma 3 artiklassa säädettyä tämän 
asetuksen soveltamisalaa;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
15 artiklan b, c ja c a alakohdissa 
tarkoitettuja tavoitteita;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) edistääkö suunnitelma 15 artiklan 
c b alakohdassa tarkoitettujen unionin 
strategioiden toteuttamista;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) sisältääkö suunnitelma kytköksiä 
15 artiklan c c alakohdassa tarkoitettuihin 
unionin ohjelmiin ja onko se 
johdonmukainen niiden kanssa;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) sisältääkö suunnitelma tehokkaita 
toimenpiteitä unionin rahoituksen 
näkyvyyden ja edunsaajia koskevan 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b d) kohdistuuko suunnitelma tulevaan 
suhdannejaksoon ja keskitytäänkö siinä 
toimiin, teknologioihin ja 
teollisuudenaloihin, jotka tuottavat hyötyä 
pitkällä aikavälillä;
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, laadukkaiden 
työpaikkojen syntymisen sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn ja 
strategisten arvoketjujen lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä, taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä sekä 
unionin strategista riippumattomuutta;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 
täytäntöönpanosäädöksellä neljän 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Jos komission arvio 

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta 27 artiklan 
mukaisesti delegoidulla säädöksellä 
kahden kuukauden kuluessa suunnitelman 
virallisesta toimittamisesta. Jos komission 
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jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

arvio jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen 
tai osittain myönteinen, päätöksessä 
vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma ei täytä 
tyydyttävästi 16 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä kriteerejä, jäsenvaltiolle ei 
myönnetä rahoitusosuutta.

c) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma ei täytä 
tyydyttävästi mitään 16 artiklan 3 
kohdassa säädetyistä kriteereistä, 
jäsenvaltiolle ei myönnetä rahoitusosuutta, 
ja tilanteessa sovelletaan tämän artiklan 5 
kohtaa.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää osittain tai 
vain jotkin 16 artiklan 3 kohdassa 
säädetyt kriteerit, komissio määrittää 
jäsenvaltiolle myönnettävän 
rahoitusosuuden niin, että se ei ylitä 16 
artiklan 3 kohdassa säädetyt kriteerit 
täyttävien uudistusten ja investointien 
arvioitujen kustannusten 
kokonaismäärää.

Tarkistus 50
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uudistusten ja 
investointihankkeiden kuvaus sekä 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset;

b) elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyvien 
uudistusten ja investointihankkeiden 
kuvaus sekä kunkin uudistuksen ja 
hankkeen arvioidut kustannukset;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos komissio antaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta kielteisen 
arvion, se toimittaa asianmukaisesti 
perustellun arvion neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on 
toimittanut ehdotuksen.

5. Jos komissio antaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta kielteisen 
arvion, se toimittaa päätöksen ja 
asianmukaisesti perustellun arvion kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltio 
on toimittanut ehdotuksen. Asianomainen 
jäsenvaltio voi toimittaa uuden elpymis- ja 
palautumissuunnitelman ja se voi myös 
käyttää teknisen tuen välinettä.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

7. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu 
delegoitu säädös hyväksytään 27 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen 
on jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se arvioi uuden 
suunnitelman 16 artiklan säännösten 
mukaisesti ja antaa uuden päätöksen 17 
artiklan mukaisesti neljän kuukauden 
kuluessa siitä kun pyyntö on virallisesti 
esitetty.

2. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen 
on jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se arvioi uuden 
suunnitelman 16 artiklan säännösten 
mukaisesti ja antaa uuden päätöksen 17 
artiklan mukaisesti kahden kuukauden 
kuluessa siitä kun pyyntö on virallisesti 
esitetty.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen ei 
ole jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se hylkää pyynnön 
neljän kuukauden kuluessa siitä kun se on 
virallisesti esitetty annettuaan ensin 
jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa yhden kuukauden 
kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

3. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen ei 
ole jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se hylkää pyynnön 
kahden kuukauden kuluessa siitä kun se on 
virallisesti esitetty annettuaan ensin 
jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa yhden kuukauden 
kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksytyssä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmassa 
esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet 
on saavutettu, asianomaisen jäsenvaltion 
on toimitettava komissiolle 
rahoitusosuuden ja tarvittaessa lainaerän 
maksamista koskeva asianmukaisesti 

3. Kun komission delegoidulla 
säädöksellä hyväksytyssä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa esitetyt sovitut 
välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, 
asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle rahoitusosuuden ja tarvittaessa 
lainaerän maksamista koskeva 
asianmukaisesti perusteltu pyyntö. 
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perusteltu pyyntö. Jäsenvaltiot voivat 
esittää tällaisia maksupyyntöjä komissiolle 
puolivuosittain. Komissio arvioi kahden 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta, onko 17 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa päätöksessä asetetut 
välitavoitteet ja tavoitteet toteutettu 
tyydyttävästi. Arvioinnissa on otettava 
huomioon myös 17 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu operatiivinen järjestely. 
Asiantuntijat voivat avustaa komissiota.

Jäsenvaltiot voivat esittää tällaisia 
maksupyyntöjä komissiolle 
neljännesvuosittain. Komissio arvioi 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta, onko 17 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa päätöksessä asetetut 
välitavoitteet ja tavoitteet toteutettu 
tyydyttävästi. Arvioinnissa on otettava 
huomioon myös 17 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu operatiivinen järjestely. 
Asiantuntijat voivat avustaa komissiota.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota poistamaan arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission delegoidulla 
säädöksellä 17 artiklan mukaisesti, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ilman aiheetonta viivytystä. Asianomainen 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
poistamaan arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta Euroopan parlamentti voi 
valvoa asianmukaisesti tukivälineen 
puitteissa annetun rahoitustuen 
tuloksellisuutta, tehokkuutta ja 
vaikutuksia, vuosikertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
osana integroitua talous- ja 
vastuuvelvollisuusraportointia, ja se on 
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osa vuotuista vastuuvapausmenettelyä 
komissiota koskevan 
vastuuvapausmietinnön erillisenä lukuna.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Jäsenvaltioiden ja muiden unionin 
rahoituksen saajien on ilmaistava 
rahoituksen alkuperä ja varmistettava 
johdonmukaisesti unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
käyttämällä sekä verkossa että sen 
ulkopuolella unionin tunnusta ja 
ilmoittamalla, että toimia tuetaan elpymis- 
ja palautumistukivälineestä, ja tarjoamalla 
johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat tällä 
asetuksella perustettuja välineitä sekä 
niiden toimia ja tuloksia. Tällä asetuksella 
perustetuille välineille osoitetuilla 
taloudellisilla resursseilla tuetaan myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskevaa 
tiedottamista sikäli kuin painopisteet 
liittyvät 4 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia käyttäjäystävällisellä 
tavalla lisätäkseen kansalaisten, yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, ja julkishallintojen 
tietoisuutta tällä asetuksella perustettujen 
välineiden kautta tarjottavista 
taloudellisista resursseista sekä siihen 
liittyvistä toimista ja tuloksista. Tällä 
asetuksella perustetuille välineille 
osoitetuilla taloudellisilla resursseilla 
tuetaan myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa tiedottamista sikäli 
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kuin painopisteet liittyvät 4 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa digitaalisen 
seurantajärjestelmän, jonka avulla 
varmistetaan täysi julkinen avoimuus 
tarjoamalla hakukelpoinen ja helposti 
käytettävissä oleva digitaalinen alusta, 
jossa luetellaan kaikki edunsaajat, jotka 
saavat rahoitusta kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien perusteella, ja 
jota varten jäsenvaltioiden on toimitettava 
tarvittavat tiedot.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla 27 artikla
Komiteamenettely Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2027 saakka 17 ja 
19 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 17 ja 
19 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 17 ja 19 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 
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. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) edistävätkö suunnitelmassa 
ehdotetut toimenpiteet 4 artiklassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamista, ja 
onko suunnitelma yhdenmukainen 3 
artiklassa säädetyn tämän asetuksen 
soveltamisalan kanssa;
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti haasteisiin, jotka on 
yksilöity asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-
ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa;

Poistetaan.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ovatko suunnitelmaan sisältyvät 
investoinnit ”ei merkittävää haittaa” -
periaatteen mukaisia ja täyttävätkö ne 
vähimmäistason suojatoimia koskevat 
vaatimukset;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn, teollisten ekosysteemien 
ja strategisten arvoketjujen lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
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yhteenkuuluvuuden lisääntymistä niin, että 
samalla varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla sekä 
unionin strateginen riippumattomuus;

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina;

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina, jotka ovat myös 
johdonmukaisia asiaankuuluvien 
maakohtaisten suositusten kanssa, jotka 
on osoitettu kyseiselle jäsenvaltiolle tai 
esitetty muissa komission EU-
ohjausjakson yhteydessä virallisesti 
hyväksymissä asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, ja joihin pystytään 
houkuttelemaan myös yksityisiä 
investointeja;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) onko kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä kuultu asianmukaisesti, 
kuten 15 artiklassa säädetään;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi ilmasto- ja 
ympäristöystävällisten järjestelmien 
luomista sekä talous- ja sosiaalialojen 
viherryttämistä, jotta voidaan edistää 
ilmastoneutraalin Euroopan saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä koskevaa 
yleistavoitetta;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi ilmastoneutraalien ja 
ympäristöystävällisten järjestelmien 
luomista sekä talous- ja sosiaalialojen 
viherryttämistä ja näiden alojen energia- 
ja resurssitehokkuutta, jotta voidaan 
edistää ilmastoneutraalin Euroopan 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä 
koskevaa yleistavoitetta, samalla kun 
noudatetaan teknologianeutraaliuden 
periaatetta;

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 alakohta – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

tai ja

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 alakohta – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi talous- tai sosiaalialan 
digitalisaatiota;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi talous- tai sosiaalialan 
digitalisaatiota, tukevan tutkimusta ja 
teknologian käyttöönottoa esimerkiksi 
tekoälyyn, 5G:hen ja datatalouteen 
liittyvillä aloilla, edistävän digitaalista 
saavutettavuutta ja kaventavan 
digitaalista kuilua;

Tarkistus 71
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 alakohta – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

tai ja

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 alakohta – 1 kohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi vihreästä siirtymästä ja/tai 
digitaalisesta muutoksestajohtuviin 
haasteisiin vastaamista;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi oikeudenmukaisesta 
vihreästä siirtymästä ja digitaalisesta 
muutoksesta johtuviin haasteisiin 
vastaamista;

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 kohta – 4 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisella odotetaan olevan pysyviä 
vaikutuksia.

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisella odotetaan olevan 
pitkäkestoisia myönteisiä vaikutuksia.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti kasvupotentiaalin 
vahvistumista erityisesti pk-yritysten 
osalta, työpaikkojen syntymistä, unionin 
strategista riippumattomuutta ja pitkän 
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kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

aikavälin kilpailukykyä sekä teollisten 
ekosysteemien ja strategisten arvoketjujen 
lujittumista sekä tuottavan pitkäkestoisia 
myönteisiä vaikutuksia jäsenvaltion 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn, kestävyyden ja pitkän 
aikavälin kasvun kannalta niin, että tätä 
kautta luodaan mahdollisuuksia tuleville 
sukupolville, lievennetään kriisin 
taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia 
sekä edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.4 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin ja lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kasvupotentiaalia, 
edistämään työpaikkojen luomista ja 
lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia 
välttäen samalla kyseisten toimenpiteiden 
kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja 
ympäristöön;

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin, lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kasvupotentiaalia 
erityisesti pk-, mikro- ja startup-yritysten 
osalta ja vahvistamaan sen teollisia 
ekosysteemejä ja strategisia arvoketjuja, 
edistämään työpaikkojen luomista ja 
lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia 
välttäen samalla kyseisten toimenpiteiden 
kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja 
ympäristöön;

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.4 alakohta – 1 kohta – 4 alakohta – 1 a luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
kohdistuu tulevaan suhdannejaksoon ja 
siinä keskitytään toimiin, teknologioihin 
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ja teollisuudenaloihin, jotka tuottavat 
hyötyä pitkällä aikavälillä;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.4 alakohta – 1 kohta – 4 alakohta – 1 b luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelman 
odotetaan vahvistavan osaltaan unionin 
strategista riippumattomuutta keskeisten 
arvoketjujen osalta;

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.4 alakohta – 1 kohta – 4 alakohta – 1 c luetelmakohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelman 
odotetaan kohdistuvan sellaisiin pitkän 
aikavälin hankkeisiin tehtäviin 
investointeihin, jotka tuottavat kasvua ja 
tuloja jäsenvaltioille ja unionille, jotka 
hyötyvät Euroopan unionin 
elpymisvälineestä (Next Generation EU) 
ja sen takaisinmaksujärjestelmistä 
tulevien sukupolvien edun mukaisesti.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 alakohta – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää osittain tai 
vain jotkin 16 artiklan 3 kohdassa 
säädetyt kriteerit, kyseiselle jäsenvaltiolle 
myönnettävä rahoitusosuus ei saa olla 
suurempi kuin 16 artiklan 3 kohdassa 
säädetyt kriteerit täyttävien uudistusten ja 
investointien arvioitujen kustannusten 
kokonaismäärä.
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LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Valmistelija: Roberts Zīle

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ehdotukseen perustaa elpymis- ja palautumistukiväline, 
jonka tarkoituksena on tarjota laajamittaista rahoitustukea parantamaan jäsenvaltioiden 
talouksien palautumiskykyä ja varautumista tulevaisuuteen.

Valmistelija haluaa korostaa liikennealan merkitystä covid-19-pandemian aikana. Kriisi on 
osoittanut, että tavaraliikenteen moitteeton toiminta on tärkeää toimitusvarmuuden kannalta ja 
että kriittisen henkilöstön mahdollisuus käyttää julkista liikennettä on ratkaisevan tärkeää 
kriisin lieventämiseksi. Näin ollen Euroopan liikennejärjestelmän häiriönsietokyvyn 
parantaminen on strategisesti tärkeää. Lisäksi valmistelija muistuttaa, että covid-19-pandemia 
on vaikuttanut erittäin voimakkaasti liikenne- ja matkailualaan, johon on siksi kiinnitettävä 
erityistä huomiota Euroopan tasolla sekä kansallisissa elpymis- ja palautumissuunnitelmissa.

Euroopan talouden nopea elpyminen edellyttää investointeja kypsiin hankkeisiin, joilla on 
hyvät mahdollisuudet tukea kasvua ja työpaikkojen luomista: todetut tarpeet, keskeneräiset 
investoinnit ja liikenneinfrastruktuuria kehittävien kypsien hankkeiden jatkumo tarjoavat tässä 
suhteessa merkittäviä mahdollisuuksia.

Koska ala edustaa yli 25:tä prosenttia Euroopan CO2-päästöistä ja sen tähänastiset vähennykset 
ovat olleet vähäisiä, etusijalle olisi asetettava investoinnit, joilla tuetaan liikenteen hiilestä 
irtautumista, talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettujen 
maakohtaisten suositusten sekä kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien mukaisesti. 

Euroopan unioni on edelleen liikennealan maailmanlaajuinen edelläkävijä. EU:n vientialojen 
joukossa liikenneala on arvoltaan yksi suurimmista ja koostuu ilmailu-, rautatie- ja 
autoteollisuuden tuotteista ja palveluista. Tämä johtoasema on kuitenkin nyt kyseenalaistettu, 
ja sitä on puolustettava muun muassa ottamalla käyttöön vihreää teknologiaa, digitalisaatiolla 
ja syventämällä sitoutumista innovointiin. 
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Valmistelija on vahvasti sitä mieltä, että liikennealalla tarvitaan kunnianhimoisia investointeja 
TEN-T-ydinverkon keskeisten osuuksien ja solmukohtien täydentämiseksi ja tarvittaessa 
kansallisen rahoituksen tai Verkkojen Eurooppa -välineestä ja/tai aluepolitiikan rahastoista 
saatavan rahoituksen täydentämiseksi. Tuella olisi varmistettava TEN-T-käytäviä koskevissa 
työsuunnitelmissa yksilöityjen osuuksien valmistuminen hyvissä ajoin ja priorisoitava työt, 
jotka voidaan toteuttaa vuosina 2021–2023. 

Vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen ja alusten käyttöönoton olisi oltava etusijalla. 
Tällaisiin investointeihin olisi jatkuvien puutteiden korjaamiseksi sisällyttävä tarvittava lataus- 
ja tankkausinfrastruktuuri erityisesti kaukoliikenteessä, satamissa ja harvaan asutuilla alueilla. 
Investointeihin olisi sisällytettävä myös kestävän kaupunkiliikenteen kehittäminen, mukaan 
lukien kalusto ja multimodaalisen matkustamisen tarpeet. Lisäksi on tärkeää ottaa käyttöön 
älykkäitä liikenteenhallintajärjestelmiä ja ”liikkuvuus palveluna” -ratkaisuja, ja Euroopan 
yhteisen data-avaruuden toteuttaminen olisi tärkeänä osana eurooppalaista tietostrategiaa 
otettava huomioon myös elpymis- ja palautumistukivälineeseen liitetyissä painopisteissä.

Valmistelija kiinnittää huomiota siihen riskiin, että kun otetaan huomioon lyhyt aikaväli ja 
kansallisten määrärahojen painottaminen elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanossa, välineen täytäntöönpano ja varojen hajauttaminen voivat vääristyä lyhyiden 
määräaikojen noudattamisen vuoksi. Valmistelija katsoo, että tällainen lähestymistapa ei 
vastaisi tukivälineen alkuperäistä tarkoitusta, jota olisi suojeltava.

Valmistelija korostaa, että elpymis- ja palautumistukiväline ei saisi johtaa yhtäläisten 
toimintaedellytysten vääristymisen riskin kasvamiseen sisämarkkinoilla. Tällainen 
vääristyminen lisäisi unionin taloudellisia eroja ja pahentaisi Euroopan pitkän aikavälin 
kasvuhaasteita. Valmistellessaan ja pannessaan täytäntöön elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiaan sekä ehdottaessaan uudistuksia ja investointeja jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon SEUT-sopimuksen 107 artikla sekä valtiontukikehys ja sen rajoitukset. 
Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja niiden kilpailu- ja valtiontukisäännöt hyödyttävät 
eurooppalaisia kuluttajia ja yrityksiä ja ovat välttämättömiä kilpailun kohtuuttoman 
vääristymisen välttämiseksi. Komission on siksi jatkettava EU:n perussopimusten mukaista 
tehtäväänsä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi EU:n sisämarkkinoilla.

Tietyn jäsenvaltion sosioekonomisen kapasiteetin osana olevaan työttömyysindeksiin vaikuttaa 
jäsenvaltion sisäisen muuttoliikkeen kehitys EU:ssa. Kun jäsenvaltion maastamuutto lisääntyy, 
se paitsi vaikuttaa sen BKT:hen myös alentaa sen työttömyysastetta, joka on olennainen osa 
jakoperustetta. Vaikka tämä pitää tilastollisesti paikkansa, tällainen työttömyyden väheneminen 
ei välttämättä tuo esiin kyseisen jäsenvaltion todellista sosioekonomista tilannetta. Jotta 
helpotettaisiin tasapainoisen elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon päämäärän 
saavuttamista sen tavoitteiden mukaisesti, ehdotettua työttömyysastetta olisi mukautettava 
kullekin jäsenvaltiolle osoitettujen asianomaisten muuttovirtojen perusteella.

Valmistelija myöntää, että muuttovirtojen sisällyttäminen jakoperusteeseen voi olla 
haasteellista, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumistukivälineen kiireellisyys ja tarve 
pohtia huolellisesti, miten tämä merkittävä korjaus toteutetaan. Jos ei ole poliittisesti 
mahdollista hyväksyä tätä sisällyttämistä nykyiseen ehdotukseen, esittelijä pitää tätä 
jakoperusteen lisäosaa olennaisena osana, joka sisällytetään elpymis- ja palautumistukivälineen 
seuraavaan tarkistukseen tai voimassaolon jatkamiseen.
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TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-
asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille erityisesti kriisistä pahiten 
kärsineillä talouden aloilla, kuten 
liikenne- ja matkailualalla, aiheutuneista 
valtavista taloudellisista ja sosiaalisista 
seurauksista selviämiseksi. Covid-19-
pandemia on kärjistänyt 
väestörakenteeseen liittyviä haasteita. 
Vallitseva covid-19-pandemia samoin kuin 
aiempi talous- ja finanssikriisi ovat 
osoittaneet, että vahvoihin taloudellisiin ja 
sosiaalisiin rakenteisiin perustuvien 
terveiden ja palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin, 
joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan, ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi ja että tästä 
kärsivät eniten julkiset palvelut ja 
yhteiskunnan marginaalisimmat ryhmät. 
Tässä nimenomaisessa tilanteessa on 
kuitenkin olennaisen tärkeää tukea 
investointeja, jotta voidaan vauhdittaa 
elpymistä ja vahvistaa pitkän aikavälin 
kasvupotentiaalia välttäen samalla 
menneisyydessä tehdyt sosiaalisiin ja 
ympäristövahinkoihin liittyvät virheet. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan ja innovointiin, kestävään 
liikkuvuuteen ja 
liikenneinfrastruktuuriin, mukaan lukien 
kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurit, valmiuksiin ja 
prosesseihin, joilla pyritään tukemaan 
siirtymistä puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
varten tällä asetuksella olisi perustettava 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan antaa 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
vauhdittamaan uudistusten ja niihin 
liittyvien julkisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
varten tällä asetuksella olisi perustettava 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan antaa 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
Euroopan talouden ja erityisesti 
merkittäviä tappioita kärsineiden alojen, 
kuten liikenne- ja matkailualan, 
elpymiseen sekä lisätä sen 
palautumiskykyä vauhdittaen uudistusten 
ja niihin liittyvien julkisten investointien 
toteutusta jäsenvaltioissa. Tukivälineen 
olisi oltava kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä. Jotta 
voitaisiin saada elpymis- ja 
palautumistukivälineestä suurin 
mahdollinen hyöty ja täyttää 
mahdollisimman hyvin sen tavoitteet, 
kannustimet olisi suunniteltava tavalla, 
joka edistää elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täysimääräistä 
täytäntöönpanoa. Sen vuoksi varojen 
maksamisen olisi oltava oikeassa 
suhteessa elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
toteutumisasteeseen ja maksusuoritus 
olisi tehtävä vasta sitten, kun komissio on 
varmentanut asiaankuuluvien 
välitavoitteiden saavuttamisen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
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kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen.

kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 30 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen. 
Se nopeuttaa talouden rakenteellista 
muutosta kohti puhtaampaa, 
palautumiskykyisempää ja hiilineutraalia 
taloutta. Tältä osin kansallisissa 
suunnitelmissa olisi asetettava tavoitteeksi 
ja niillä olisi pantava täytäntöön 
innovatiivinen ja kestävä elpyminen: 
esimerkiksi liikennealalla niissä olisi 
asetettava tavoitteeksi se, että Euroopasta 
tehdään liikkuvuuden edelläkävijä 
kehittämällä älykkäitä autonomisia 
järjestelmiä. Tukivälineestä olisi 
ensisijaisesti tuettava tutkimusta, 
innovointia ja kiertotalouden ratkaisuja 
(esimerkiksi uudet polttoaineet, 
yhteiskäyttöajoneuvot jne.) sekä 
ympäristöystävällisimpiä liikennemuotoja 
(esimerkiksi rautatiet ja vesiväylät), jotka 
on nykyaikaistettava pikaisesti, jotta 
voidaan edelleen parantaa niiden 
energiatehokkuutta (sähkölaivojen, vedyn 
ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön 
avulla) ja niiden saavutettavuutta, 
erityisesti syrjäisimmillä alueilla.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Koska liikennealan osuus on yli 
25 prosenttia unionin 
hiilidioksidipäästöistä, etusijalle olisi 
asetettava investoinnit, joilla tuetaan 
liikenteen hiilestä irtautumista 
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talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä annettujen 
maakohtaisten suositusten sekä 
kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien mukaisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä. Näin voidaan myötävaikuttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
työpaikkojen syntyä ja kestävää kasvua.

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen, samalla kun suojellaan 
ympäristöä. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia keskittyen 
erityisesti aloihin, jotka ovat kärsineet 
kriisistä merkittävästi, kuten matkailu ja 
liikenne, sekä tuettava siirtymää kohti 
digitaalista ja hiilineutraalia 
kiertotaloutta, jossa pyritään saavuttamaan 
hiilineutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä, ottaen huomioon yksittäisten 
alueiden ja jäsenvaltioiden taloudellisessa 
kehityksessä olevat erot. Näin voidaan 
myötävaikuttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaalin ja pitkän aikavälin 
kilpailukyvyn palautumiseen kriisin 
jälkeen, mikä edistää työpaikkojen syntyä 
ja työntekijöiden täydennys- ja 
uudelleenkoulutusta. Näin voidaan 
edistää kestävää kasvua sekä talouden 
rakennemuutosta ja innovatiivista ja 
kestävää uudelleenteollistumista, samalla 
kun edistetään sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamista.

Tarkistus 7
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Koska liikennealan vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyy suuri innovointitarve, liikenneala 
olisi asetettava etusijalle, erityisesti 
hankkeet päästöttömän liikkuvuuden ja 
tarvittavien ajoneuvojen ja 
infrastruktuurin kehittämiseksi, 
vaihtoehtoisten kestävien polttoaineiden 
kehittämiseksi ja sähköisen liikkuvuuden 
kestävän rajatylittävän infrastruktuurin 
kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi sekä 
vihreään vetyyn, älykkäisiin 
liikenteenhallintajärjestelmiin ja 
itseohjautuvaan ajamiseen siirtymiseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Tukivälineen olisi osaltaan 
edistettävä TEN-T-verkon ydinverkon ja 
kattavan verkon keskeisten osuuksien ja 
solmukohtien saattamista valmiiksi ja 
tarvittaessa täydennettävä kansallista 
rahoitusta tai Verkkojen Eurooppa -
välineestä ja aluepolitiikan rahastoista 
saatavaa rahoitusta. Tuella olisi 
varmistettava TEN-T-käytäviä koskevissa 
työsuunnitelmissa yksilöityjen osuuksien 
valmistuminen hyvissä ajoin ja asetettava 
etusijalle työt, jotka voidaan toteuttaa 
vuosina 2021-2024.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Tukivälineen erityistavoitteena olisi 
oltava rahoitustuen antaminen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
uudistusten ja investointien välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän 
erityistavoitteeseen olisi pyrittävä tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

(15) Tukivälineen erityistavoitteena olisi 
oltava rahoitustuen antaminen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
uudistusten ja investointien välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tähän erityistavoitteeseen 
olisi pyrittävä tiiviissä yhteistyössä 
asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien laatimisen 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi kuultava 
alueellisia ja/tai paikallisia viranomaisia, 
kansallisia parlamentteja ja kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
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päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

digitaaliseen ja hiilineutraaliin 
kiertotalouteen siirtymisessä. 
Toimenpiteiden olisi mahdollistettava 
kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jäsenvaltioiden olisi harkittava 
kestävien liikenneinfrastruktuurien 
kehittämistä ja digitalisointia TEN-T-
verkon ydinverkossa ja kattavassa 
verkossa alueillaan ja rajatylittävissä 
solmukohdissa kansallisten 
investointisuunnitelmien keskeisinä 
tavoitteina covid-19-pandemian jälkeistä 
elpymistä varten.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Jäsenvaltioiden olisi elpymistä 
varten toteutettavissa kansallisissa 
investointisuunnitelmissa varmistettava 
tehostetut taloudelliset toimet keskeisten 
teknologioiden, kuten ERTMS:n, 
ottamiseksi käyttöön kestävän liikenteen 
yhteentoimivuutta varten, jotta voidaan 
edistää kestävän ja yhteentoimivan 
eurooppalaisen rautatiealueen luomista 
koskevaa kokonaistavoitetta.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 c) Kestävän ja älykkään 
eurooppalaisen liikennealueen luominen 
edellyttää välttämättä, että otetaan TEN-
T-verkon laajuudelta käyttöön 
yhteentoimiva ja digitalisoitu 
rautatieverkko asentamalla ERTMS, mikä 
aiheuttaa vähintään 15 miljardin euron 
kokonaiskustannukset. Kansallisissa 
elpymissuunnitelmissa olisi sen vuoksi 
edistettävä tätä tavoitetta ja täydennettävä 
toimia ERTMS:n ottamiseksi käyttöön 
TEN-T-verkossa. Komission olisi 
toteutettava kaikki tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavat aloitteet.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 d) Palautumistukivälineen mukainen 
rahoitus on mahdollista vain, jos 
jäsenvaltio noudattaa täysin 
oikeusvaltioperiaatetta sekä säännöksiä, 
jotka esitetään 4 päivänä huhtikuuta 2019 
annetussa Euroopan parlamentin 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita1 a.
___________________
1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0349.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Valmistellessaan ja pannessaan 
täytäntöön elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiaan sekä 
ehdottaessaan uudistuksia ja investointeja 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
SEUT-sopimuksen 107 artikla sekä 
valtiontukikehys ja sen rajoitukset. 
Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja 
niiden kilpailu- ja valtiontukisäännöt 
hyödyttävät eurooppalaisia kuluttajia ja 
yrityksiä ja ovat välttämättömiä kilpailun 
kohtuuttoman vääristymisen 
välttämiseksi. Komission olisi siksi 
jatkettava perussopimusten mukaista 
tehtäväänsä tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
sisämarkkinoilla. Komission olisi tehtävä 
valtiontukitoimenpiteitä koskevat 
asiaankuuluvat päätökset 
mahdollisimman nopeasti, jotta 
taloudellinen tuki voidaan maksaa 
yrityksille nopeasti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
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palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen kannalta. Lisäksi 
siihen olisi sisällyttävä selvitys ehdotetun 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä digitaaliseen ja hiilineutraaliin 
kiertotalouteen siirtymisen sekä 
yhteyksien parantamisen kannalta. Lisäksi 
siihen olisi sisällyttävä selvitys ehdotetun 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Vaatimus, jonka mukaan elpymis- 
ja palautumissuunnitelmissa on esitettävä 
alustava aikataulu välitavoitteineen ja 
tavoitteineen, ei saisi rajoittaa 
mahdollisuutta sisällyttää suunnitelmiin 
monimutkaisempia infrastruktuuri-
investointeja, joiden toteuttamisajat voivat 
olla pidempiä kuin seitsemän vuotta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
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palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta, ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä 
osoitetussa maakohtaisessa suosituksessa 
tai muissa komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
ja niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista; odotetaanko suunnitelman 
tuottavan asianomaisessa jäsenvaltiossa 
pysyviä vaikutuksia; odotetaanko 
suunnitelman edistävän tuloksellisesti 
jäsenvaltion kasvupotentiaalin, 
työpaikkojen syntymisen sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta, ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä 
osoitetussa maakohtaisessa suosituksessa 
tai muissa komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
siirtymistä digitaaliseen ja hiilineutraaliin 
kiertotalouteen vahvistamalla 
infrastruktuuria ja parantamalla 
yhteyksiä ja liikennettä sekä tästä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; odotetaanko suunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen, ympäristöä 
koskevan ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden sekä sukupuolten 
välisen ja taloudellisen epätasa-arvon 
vähentämistä; ovatko jäsenvaltion 
toimittamat perustelut esitetyn elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioiduista 
kokonaiskustannuksista mielekkäät ja 
uskottavat ja ovatko ne oikeassa suhteessa 
odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
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ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta voidaan varmistaa, että 
rahoitustukea myönnetään etupainotteisesti 
ensimmäisinä kriisin jälkeisinä vuosina ja 
että se on yhteensopiva tähän välineeseen 
käytettävissä olevan rahoituksen kanssa, 
varoja olisi kohdennettava jäsenvaltioiden 
käyttöön 31 päivään joulukuuta 2024 
saakka. Sen vuoksi tukeen, jota ei makseta 
takaisin, käytettävissä olevasta määrästä 
vähintään 60:tä prosenttia koskevat 
oikeudelliset sitoumukset olisi tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. 
Jäljellä olevasta määrästä olisi tehtävä 
oikeudelliset sitoumukset 31 päivään 
joulukuuta 2024 mennessä.

(27) Jotta voidaan varmistaa, että 
rahoitustukea myönnetään etupainotteisesti 
ensimmäisinä kriisin jälkeisinä vuosina ja 
että se on yhteensopiva tähän välineeseen 
käytettävissä olevan rahoituksen kanssa, 
varoja olisi kohdennettava jäsenvaltioiden 
käyttöön 31 päivään joulukuuta 2024 
saakka. Sen vuoksi tukeen, jota ei makseta 
takaisin, käytettävissä olevasta määrästä 
70:tä prosenttia koskevat oikeudelliset 
sitoumukset olisi tehtävä viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2022. Jäljellä olevasta 
määrästä olisi tehtävä oikeudelliset 
sitoumukset 31 päivään joulukuuta 2024 
mennessä. Varojen nopea jakaminen on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan lievittää 
covid-19-kriisin vaikutuksia Euroopan 
talouteen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Koska elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
täytäntöönpanossa keskitytään lyhyeen 
aikaväliin ja painotetaan kansallisia 
määrärahoja, vaarana on, että 
rahoituksen täytäntöönpanoa koskevan 
määräajan noudattaminen asetetaan 
etusijalle suhteessa sen varmistamiseen, 
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että rahoitus käytetään alkuperäiseen 
tarkoitukseensa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 b) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
kansallisiin elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiinsa investointeja 
rajatylittäviin ja useita maita käsittäviin 
hankkeisiin, jotka voivat edistää talouden 
elpymistä ja tuottaa eurooppalaista 
lisäarvoa, samalla kun pyritään kohti 
unionin vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitetta. 
Jäsenvaltioiden tukemiseksi niiden 
laatiessa kansallisia elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiaan komission 
olisi laadittava ei-tyhjentävä luettelo 
eurooppalaista lisäarvoa tuottavista 
hankkeista, mukaan lukien muun muassa 
hankkeet, joilla parannetaan matkailun 
kestävyyttä, parannetaan TEN-T-
verkkojen infrastruktuuria, tarjotaan 
puuttuvia rajatylittäviä rautatieyhteyksiä, 
parannetaan aktiivista liikkuvuutta, 
lisätään investointeja ilmailuteollisuuteen 
ja edistetään sisävesiväylien 
liikennöitävyyttä sekä edistetään 
ERTMS:n kehittämistä eurooppalaisilla 
tavaraliikennekäytävillä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -
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investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
vihreään siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta, ja sen myötä sillä, 
että suunnitelman kustannukset ovat 
suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota ei 
makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
digitaaliseen ja hiilineutraaliin 
kiertotalouteen siirtymisen kannalta, ja sen 
myötä sillä, että suunnitelman kustannukset 
ovat suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota 
ei makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltiolla olisi oltava 
mahdollisuus esittää perusteltu pyyntö 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
muuttamiseksi sen täytäntöönpanoaikana, 
jos muutos on perusteltavissa 
objektiivisilla olosuhteilla. Komission olisi 
arvioitava perusteltu pyyntö ja tehtävä uusi 
päätös neljän kuukauden kuluessa.

(30) Jäsenvaltiolla olisi oltava 
mahdollisuus esittää perusteltu pyyntö 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
muuttamiseksi sen täytäntöönpanoaikana, 
jos muutos on perusteltavissa 
objektiivisilla olosuhteilla. Komission olisi 
arvioitava perusteltu pyyntö ja tehtävä uusi 
päätös kahden kuukauden kuluessa.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta voidaan varmistaa varojen 
tehokas ja johdonmukainen kohdentaminen 
unionin talousarviosta ja noudattaa 
moitteettoman varainhoidon periaatetta, 
tämän asetuksen mukaisten toimien olisi 
oltava yhdenmukaisia käynnissä olevien 
unionin ohjelmien kanssa ja täydennettävä 
niitä siten, että vältetään päällekkäisen 
rahoituksen myöntäminen samoihin 
menoihin. Komission ja jäsenvaltioiden 
olisi erityisesti huolehdittava tehokkaasta 
koordinoinnista prosessin kaikissa 
vaiheissa, jotta voidaan taata 
rahoituslähteiden keskinäinen 
yhteensopivuus, yhtenäisyys, täydentävyys 
ja yhteisvaikutus. Tätä varten 
jäsenvaltioilta olisi edellytettävä 
asiaankuuluvien tietojen esittämistä jo 
myönnetystä tai suunnitellusta unionin 
rahoituksesta, kun ne toimittavat 
suunnitelmansa komissiolle. Tukivälineestä 
annettavan rahoitustuen olisi täydennettävä 
muista unionin rahastoista ja ohjelmista 
annettavaa tukea, ja tukivälineestä 
rahoitettaviin uudistus- ja 
investointihankkeisiin olisi voitava saada 
rahoitusta muista unionin ohjelmista ja 
välineistä edellyttäen, että tällainen tuki ei 
kata samoja kustannuksia.

(35) Jotta voidaan varmistaa varojen 
tehokas ja johdonmukainen kohdentaminen 
unionin talousarviosta ja noudattaa 
moitteettoman varainhoidon periaatetta, 
tämän asetuksen mukaisten toimien olisi 
oltava yhdenmukaisia käynnissä olevien 
unionin ohjelmien kanssa ja täydennettävä 
niitä siten, että vältetään päällekkäisen 
rahoituksen myöntäminen samoihin 
menoihin. Komission ja jäsenvaltioiden 
olisi erityisesti huolehdittava tehokkaasta 
koordinoinnista prosessin kaikissa 
vaiheissa, jotta voidaan taata 
rahoituslähteiden keskinäinen 
yhteensopivuus, yhtenäisyys, avoimuus, 
täydentävyys ja yhteisvaikutus. Tätä varten 
jäsenvaltioilta olisi edellytettävä 
asiaankuuluvien tietojen esittämistä jo 
myönnetystä tai suunnitellusta unionin 
rahoituksesta, kun ne toimittavat 
suunnitelmansa komissiolle. Tukivälineestä 
annettavan rahoitustuen olisi täydennettävä 
muista unionin rahastoista ja ohjelmista 
annettavaa tukea, ja tukivälineestä 
rahoitettaviin uudistus- ja 
investointihankkeisiin olisi voitava saada 
rahoitusta muista unionin ohjelmista ja 
välineistä edellyttäen, että tällainen tuki ei 
kata samoja kustannuksia.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Unionin talouden nopea 
elpyminen edellyttää investointeja kypsiin 
hankkeisiin, joilla on hyvät 
mahdollisuudet tukea kasvua, talouden 
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hiilestä irtautumista ja työpaikkojen 
luomista: todetut tarpeet, 
investointitarpeiden kasautuminen ja 
kestävää liikenneinfrastruktuuria 
kehittävien kypsien hankkeiden jatkumo 
tarjoavat tässä suhteessa merkittäviä 
mahdollisuuksia.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 b) Olisi julkistettava arviointikriteerit, 
joita käytetään arvioitaessa sitä, tuovatko 
hankkeet lisäarvoa unionin tasolla, jotta 
vältetään mahdollisesti ristiriitaisten tai 
lyhytnäköisten kansallisten 
lähestymistapojen muodostama 
tilkkutäkki. Esimerkiksi kestävän 
liikenteen alalla rajatylittäviä yhteyksiä 
edistävillä hankkeilla olisi myönteinen 
pitkän aikavälin vaikutus unionin 
talouteen ja yhteiskuntaan.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 
23 kohdan nojalla tällä asetuksella 
perustettua elpymis- ja 
palautumistukivälinettä on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. 
Kyseisiin vaatimuksiin olisi tarvittaessa 
kuuluttava mitattavissa olevia 

(36) Paremmasta lainsäädännöstä 13 
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 
kohdan nojalla tällä asetuksella perustettua 
elpymis- ja palautumistukivälinettä on 
arvioitava erityisten seurantavaatimusten 
mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella 
välttäen ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille ja unionin rahoituksen 
loppukäyttäjille aiheutuvaa hallinnollista 
rasitusta. Kyseisiin vaatimuksiin olisi 
tarvittaessa kuuluttava keskeisiä 
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indikaattoreita, jotka muodostavat 
perustan välineen käytännön vaikutusten 
arvioimiselle.

tulosindikaattoreita, jotka muodostavat 
perustan välineen käytännön vaikutusten 
arvioimiselle.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä tiedot tukivälineeseen 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
osoitettujen tuottojen määrästä edellisenä 
vuonna budjettikohdittain eriteltynä sekä 
tiedot Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa.

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
puolivuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä tiedot tukivälineeseen 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
osoitettujen tuottojen määrästä edellisenä 
vuonna budjettikohdittain eriteltynä sekä 
tiedot Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Sen olisi 
myös sisällettävä tiedot edistymisestä 
kunkin jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa esitettyjen 
yksittäisten välitavoitteiden ja tavoitteiden 
saavuttamisessa ja niitä koskevissa 
indikaattoreissa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Komission olisi vahvistettava 
täytäntöönpanosäädöksellä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 

(39) Komission olisi vahvistettava 
delegoidulla säädöksellä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
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rahoitusosuus. Jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Komission olisi käytettävä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien hyväksymiseen 
ja asiaankuuluvien välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaan 
rahoitustuen maksamiseen liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201113 mukaisesti kyseisen 
asetuksen tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Täytäntöönpanosäädöksen 
hyväksymisen jälkeen asianomaisen 
jäsenvaltion ja komission olisi voitava 
sopia tietyistä luonteeltaan teknisistä 
operatiivisista järjestelyistä, joissa 
esitetään yksityiskohtaisesti 
täytäntöönpanon näkökohdat 
aikataulujen, välitavoitteiden ja 
tavoitteiden indikaattoreiden sekä 
taustatietojen saatavuuden osalta. Jotta 
operatiiviset järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanon aikana vallitsevissa 
olosuhteissa, tällaisten teknisten 
järjestelyjen osatekijöitä olisi oltava 
mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksymiä 
horisontaalisia varainhoitosääntöjä. 
Näissä varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 

vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 
rahoitusosuus. 
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oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.
__________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan elpymis- ja 
palautumistukiväline, jäljempänä myös 
’tukiväline’.

Tällä asetuksella perustetaan tilapäinen 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä myös ’tukiväline’.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, siirtymiseen 
digitaaliseen ja hiilineutraaliin 
kiertotalouteen vuoteen 2050 mennessä, 
kestävään matkailuun, kestävään 
liikkuvuuteen, liikenneinfrastruktuuriin 
ja vaihtoehtoisten kestävien 
polttoaineiden kehittämiseen kaikissa 
liikennemuodoissa sekä kestävään 
rajatylittävään infrastruktuuriin, joka 
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liittyy erityisesti TEN-T-ydinverkkoihin, 
älykkäisiin liikenteen 
hallintajärjestelmiin, itseohjautuvaan 
ajamiseen, sähköiseen liikkuvuuteen, 
siirtymiseen kohti vihreää vetyä, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin, ympäristönsuojeluun ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen ja hyvin toimiviin 
sisämarkkinoihin.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja siten osaltaan palauttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaali, 
edistää työpaikkojen luomista covid-19-
kriisin jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on tukea elpymistä ja 
edistää unionin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta parantamalla 
palautumiskykyä, kriittistä 
infrastruktuuria ja jäsenvaltioiden 
sopeutumiskykyä ottamalla huomioon 
syrjäisimmät alueet, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia, alueellisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, mukaan lukien taloudellisen 
eriarvoisuuden lieventäminen ja 
siirtyminen digitaaliseen ja 
hiilineutraaliin kiertotalouteen, ja siten 
osaltaan palauttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaali ja pitkän aikavälin 
kilpailukyky, edistää työpaikkojen 
luomista ja tukea ponnisteluja 
työntekijöiden täydennys- ja 
uudelleenkoulutuksen edistämiseksi 
covid-19-kriisin jälkeen ja edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua ja 
yhteyksiä niin, että taloudellisen tuen 
lisäarvo pysyy unionin sisällä.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän yleisen tavoitteen 
saavuttamiseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen erityistavoitteena 
on antaa jäsenvaltioille taloudellista tukea 
niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
uudistusten ja investointien välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän 
erityistavoitteeseen pyritään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

2. Tämän yleisen tavoitteen 
saavuttamiseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen erityistavoitteena 
on antaa jäsenvaltioille taloudellista tukea 
niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
uudistusten ja investointien välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ovat täysin 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden mukaisia, jolloin niiden 
avulla voidaan muuttaa taloutta ja edistää 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tähän 
erityistavoitteeseen pyritään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edellä 5 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa mainitusta määrästä 
enintään 10 prosenttia kohdennetaan 5 a 
artiklassa tarkoitettujen eurooppalaista 
lisäarvoa tuottavien hankkeiden 
rahoittamiseen.

Tarkistus 35
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Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Eurooppalaista lisäarvoa tuottavat 

hankkeet
Edellä 5 artiklan 1 kohdan b a 
alakohdassa vahvistettu määrä käytetään 
sellaisten eurooppalaista lisäarvoa 
tuottavien hankkeiden rahoittamiseen, 
joilla on Euroopan laajuinen kattavuus ja 
jotka edistävät merkittävästi vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta sekä 
talouden elpymistä covid-19-kriisin 
jälkeen. Eurooppalaista lisäarvoa 
tuottavia hankkeita esittävät yhteisesti 
osallistuvat jäsenvaltiot hanke-
ehdotuksen pohjalta ja komissio 
arviointimenettelynsä kautta, jotta 
voidaan turvata osoitettavat varat. 
Komissio ehdottaa eurooppalaista 
lisäarvoa tuottavien hankkeiden ei-
tyhjentävää luetteloa, jossa yksilöidään 
osallistuvat jäsenvaltiot, määrät, 
välitavoitteet ja tavoitteet.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten investointihankkeiden 

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten sekä kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa. 
Näissä suunnitelmissa on esitettävä 
asianomaisen jäsenvaltion uudistus- ja 
investointiohjelma 31 päivään joulukuuta 
2024 saakka. Elpymis- ja 
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toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa.

palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti 3 artiklassa 
lueteltujen politiikan alojen ja vuoden 
2050 ilmastoneutraaliustavoitteen 
kannalta merkityksellisten haasteiden ja 
prioriteettien kanssa, ja niissä on 
noudatettava täysin ”ei merkittävää 
haittaa” -periaatetta. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

__________________ __________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

22 […] 22 […]
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kulutusmenot ja säännölliset 
juoksevat talousarviomenot eivät ole 
rahoituskelpoisia, paitsi jos jäsenvaltio 
pystyy osoittamaan, että niillä on 
pidemmän aikavälin vaikutuksia 4 
artiklan mukaisesti, että niiden 
rahoituksen kestävyys varmistetaan 
tukivälineen voimassaolon jälkeen ja että 
kielteinen vaikutus julkisen talouden 
rahoitusasemaan on vain väliaikainen, 
täysin komission antamien jäsenvaltioiden 
elpymis- ja palautumissuunnitelmia 
koskevien ohjeiden mukaisesti.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia ja 
pitkän aikavälin kilpailukykyä, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurien kehittämistä, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä keskittyen 
erityisesti kriisistä eniten kärsineisiin 
mikro- ja pk-yrityksiin sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen tai niistä johtuvien haasteiden 
kannalta;

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan digitaaliseen ja hiilineutraaliin 
kiertotalouteen siirtymisen tai siitä 
johtuvien haasteiden kannalta, erityisesti 
kun on kyse tarvittavista investoinneista 
kestävään liikenneinfrastruktuuriin ja 
vaihtoehtoisten kestävien polttoaineiden 
kehittämiseen kaikille liikennemuodoille;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä on 
ilmastoneutraalia Eurooppaa vuoteen 
2050 mennessä koskevan yleistavoitteen 
kannalta ja miten se sopii yhteen 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman ja alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää sukupuolten tasa-arvoa ja 
taloudellisen eriarvoisuuden 
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vähentämistä koskevien tavoitteiden 
saavuttamista;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) uudistusten toteuttamisen 
suunnitellut välitavoitteet, tavoitteet ja 
alustava aikataulu enintään neljän vuoden 
ajalle sekä vastaavat tiedot investoinneista 
enintään seitsemän vuoden ajalle;

d) uudistusten toteuttamisen 
suunnitellut välitavoitteet, tavoitteet ja 
alustava aikataulu enintään neljän vuoden 
ajalle sekä vastaavat tiedot investoinneista 
enintään seitsemän vuoden ajalle, lukuun 
ottamatta monimutkaisia infrastruktuuri-
investointeja, jotka edellyttävät pidempiä 
toteuttamisaikoja;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) vakuutus siitä, että rahoitusapua 
annetaan vain sellaisille yrityksille, jotka 
noudattavat sovellettavia 
työehtosopimuksia ja joita ei ole 
rekisteröity veroparatiiseihin, jotka on 
lueteltu neuvoston julkaisemassa EU:n 
luettelossa veroasioissa 
yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta digitaaliseen ja 
hiilineutraaliin kiertotalouteen 
siirtymiseen ja ottaa tätä varten huomioon 
seuraavat kriteerit:

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
digitaaliseen ja hiilineutraaliin 
kiertotalouteen siirtymistä tai siitä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista ja 
keinojen tarjoamista kestävän ja 
palautumiskykyisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistääkö suunnitelma 
ilmastoneutraalia Eurooppaa vuoteen 
2050 mennessä koskevan yleistavoitteen 
saavuttamista ja sopiiko se yhteen 
jäsenvaltion kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman ja alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa;
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edistääkö suunnitelma 
sukupuolten tasa-arvoa ja taloudellisen 
eriarvoisuuden vähentämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamista;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 
täytäntöönpanosäädöksellä neljän 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Jos komission arvio 
jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 
delegoidulla säädöksellä kahden 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Päätöksen on 
perustuttava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arviointiin sekä 
viestintään asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa, mukaan lukien mahdolliset 
korjaukset. Jos komission arvio 
jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) rahoitusosuus, joka maksetaan 
erissä sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
tyydyttävällä tavalla saavuttanut elpymis- 
ja palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanoon liittyvät yksilöidyt 
välitavoitteet ja tavoitteet;

a) rahoitusosuus, joka maksetaan 
erissä sen jälkeen, kun jäsenvaltio on joko 
täysin, enimmäkseen tai osittain 
saavuttanut elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon 
liittyvät yksilöidyt välitavoitteet ja 
tavoitteet;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos komissio antaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta kielteisen 
arvion, se toimittaa asianmukaisesti 
perustellun arvion neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on 
toimittanut ehdotuksen.

5. Jos komissio antaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta kielteisen 
arvion, se toimittaa asianmukaisesti 
perustellun arvion kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on 
toimittanut ehdotuksen. Asianomainen 
jäsenvaltio voi toimittaa toisen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman ja voi myös 
käyttää teknisen tuen välinettä.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen 
on jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se arvioi uuden 
suunnitelman 16 artiklan säännösten 
mukaisesti ja antaa uuden päätöksen 17 
artiklan mukaisesti neljän kuukauden 
kuluessa siitä kun pyyntö on virallisesti 
esitetty.

2. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen 
on jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se arvioi uuden 
suunnitelman 16 artiklan säännösten 
mukaisesti ja antaa uuden päätöksen 17 
artiklan mukaisesti kahden kuukauden 
kuluessa siitä kun pyyntö on virallisesti 
esitetty.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen ei 
ole jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se hylkää pyynnön 
neljän kuukauden kuluessa siitä kun se on 
virallisesti esitetty annettuaan ensin 
jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa yhden kuukauden 
kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

3. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen ei 
ole jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se hylkää pyynnön 
kahden kuukauden kuluessa siitä kun se on 
virallisesti esitetty annettuaan ensin 
jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa yhden kuukauden 
kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksytyssä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmassa 
esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet 
on saavutettu, asianomaisen jäsenvaltion 
on toimitettava komissiolle 
rahoitusosuuden ja tarvittaessa lainaerän 

3. Kun komission delegoidulla 
säädöksellä hyväksytyssä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa esitetyt sovitut 
välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, 
asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle rahoitusosuuden ja tarvittaessa 
lainaerän maksamista koskeva 
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maksamista koskeva asianmukaisesti 
perusteltu pyyntö. Jäsenvaltiot voivat 
esittää tällaisia maksupyyntöjä komissiolle 
puolivuosittain. Komissio arvioi kahden 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta, onko 17 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa päätöksessä asetetut 
välitavoitteet ja tavoitteet toteutettu 
tyydyttävästi. Arvioinnissa on otettava 
huomioon myös 17 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu operatiivinen järjestely. 
Asiantuntijat voivat avustaa komissiota.

asianmukaisesti perusteltu pyyntö. 
Jäsenvaltiot voivat esittää tällaisia 
maksupyyntöjä komissiolle puolivuosittain. 
Komissio arvioi kahden kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, onko 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä asetetut välitavoitteet ja 
tavoitteet toteutettu tyydyttävästi. 
Arvioinnissa on otettava huomioon myös 
17 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu 
operatiivinen järjestely. Asiantuntijat 
voivat avustaa komissiota.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Oikeusvaltioperiaate

1. Rahoitus palautumistukivälineestä 
on mahdollista vain, jos jäsenvaltioilla ei 
ole yleisiä puutteita 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa. 
Arvioidessaan, voivatko jäsenvaltiot saada 
rahoitusta palautumistukivälineestä, 
komissio ottaa huomioon sen, onko 19 a 
artiklan 2 tai 3 kohtaa rikottu.
2. Jos ne vaikuttavat tai uhkaavat 
vaikuttaa moitteettoman varainhoidon 
periaatteisiin tai unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseen, 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
kohdistuvina yleisinä puutteina pidetään 
erityisesti seuraavia:
a) tuomioistuinlaitoksen 
riippumattomuuden vaarantaminen, 
mukaan lukien rajoitusten asettaminen 
oikeudellisten tehtävien itsenäiselle 
hoitamiselle, puuttumalla ulkoisesti 
riippumattomuuden takeisiin, 
rajoittamalla harkintavaltaa ulkoisilla 
määräyksillä, muuttamalla mielivaltaisesti 
tuomioistuinlaitoksen henkilöstön 
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nimittämistä tai palvelussuhteen ehtoja 
koskevia sääntöjä, vaikuttamalla 
tuomioistuinlaitoksen henkilöstöön millä 
tahansa tavalla, joka vaarantaa 
henkilöstön puolueettomuuden, tai 
puuttumalla asianajotoiminnan 
riippumattomuuteen;
b) se, että laiminlyödään 
viranomaisten, mukaan lukien 
lainvalvontaviranomaisten, 
mielivaltaisten tai laittomien päätösten 
ehkäiseminen ja oikaiseminen sekä 
kyseisistä päätöksistä rankaiseminen; se, 
että viranomaisilta, mukaan lukien 
lainvalvontaviranomaisilta, evätään 
taloudellisia ja henkilöresursseja ja näin 
haitataan niiden asianmukaista 
toimintaa; tai sen varmistamatta 
jättäminen, että eturistiriitoja ei synny;
c) se, että rajoitetaan 
oikeussuojakeinojen saatavuutta ja 
tehokkuutta, mukaan lukien 
vahvistamalla rajoittavia 
menettelytapasääntöjä; se, että 
laiminlyödään tuomioiden 
täytäntöönpanoa; tai se, että rajoitetaan 
lainrikkomisiin liittyvän tutkinnan, 
syyttämisen ja rankaisemisen 
tehokkuutta;
d) se, että vaarannetaan jäsenvaltion 
hallinnolliset valmiudet noudattaa 
unionin jäsenyyteen liittyviä velvoitteita, 
mukaan lukien valmiudet panna 
tehokkaasti täytäntöön säännöt, normit ja 
politiikkatoimet, joista unionin oikeus 
muodostuu;
e) toimenpiteet, joilla heikennetään 
asianajajan ja asiakkaan välisen 
luottamuksellisen viestinnän suojaa.
3. Jäsenvaltiot, joihin sovelletaan 
SEUT-sopimuksen 7 artiklan mukaista 
menettelyä, voivat saada ainoastaan 
25 prosenttia 19 artiklan mukaisesti 
määritetystä rahoitusosuudesta.
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-
ohjausjakson yhteydessä raportoitava 
neljännesvuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely 
mukaan lukien, täytäntöönpanossa 
saavutetusta edistyksestä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden neljännesvuosiraportit on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita 
käytetään välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-
ohjausjakson yhteydessä raportoitava 
neljännesvuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely 
mukaan lukien, täytäntöönpanossa 
saavutetusta edistyksestä sekä yksittäisten 
ehdotettujen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden ja niihin liittyvien 
indikaattorien saavuttamisesta. Tätä 
varten jäsenvaltioiden 
neljännesvuosiraportit on otettava 
asianmukaisesti huomioon kansallisissa 
uudistusohjelmissa, joita käytetään 
välineenä raportoitaessa edistymisestä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
päätökseen saattamisessa.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota poistamaan arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission delegoidulla 
säädöksellä 17 artiklan mukaisesti, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään kuukauden kuluttua niiden 
vastaanottamisesta. Asianomainen 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
poistamaan arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun. Tällaisessa tapauksessa 
komissio pitää yhteyttä Euroopan 
parlamenttiin ja neuvostoon 
selvittääkseen, miten poistetut tiedot 
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voidaan asettaa lainsäätäjien saataville 
luottamuksellisesti.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistavat eri välineiden 
täydentävyyden, synergian, 
johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden 
unionin, kansallisella ja tapauksen mukaan 
alueellisella tasolla, erityisesti suhteessa 
unionin rahastoista rahoitettaviin 
toimenpiteisiin, sekä suunnitteluvaiheessa 
että toteuttamisen aikana;

a) varmistavat eri välineiden 
täydentävyyden, synergian, 
johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden 
unionin, kansallisella ja tapauksen mukaan 
alueellisella ja paikallisella tasolla, 
erityisesti suhteessa unionin rahastoista 
rahoitettaviin toimenpiteisiin sekä 
suunnitteluvaiheessa että toteuttamisen 
aikana;

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varmistavat täytäntöönpanosta 
vastaavien tahojen tiiviin yhteistyön 
unionin, kansallisella ja tapauksen mukaan 
alueellisella tasolla, jotta tällä asetuksella 
perustettuihin välineisiin liittyvät tavoitteet 
saavutetaan.

c) varmistavat täytäntöönpanosta 
vastaavien tahojen tiiviin yhteistyön 
unionin, kansallisella ja tapauksen mukaan 
alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta 
tällä asetuksella perustettuihin välineisiin 
liittyvät tavoitteet saavutetaan.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edistävät sellaisten kypsien 
hankkeiden nopeaa loppuun saattamista, 
joilla on hyvät mahdollisuudet tukea 
kasvua, luoda työpaikkoja ja saavuttaa 
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hiilineutraalius ja joilla on pysyvä 
myönteinen vaikutus talouteen ja 
yhteiskuntaan; ja

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) julkaisevat arviointikriteerejä 
hankkeiden mittaamiseksi niiden unionin 
tason lisäarvon perusteella ja priorisoivat 
niiden loppuunsaattamisen.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan jäsenvaltioiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia komissio edistää 
ja asettaa etusijalle hankkeita, jotka ovat 
luonteeltaan rajatylittäviä ja yhdistävät 
vähintään kaksi jäsenvaltiota.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vuosikertomus Puolivuosittainen kertomus

Tarkistus 65
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen tällä asetuksella perustetun 
tukivälineen täytäntöönpanosta.

1. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
puolivuosittain julkisen kertomuksen tällä 
asetuksella perustetun tukivälineen 
täytäntöönpanosta.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuosikertomuksessa on oltava 
tiedot siitä, miten asianomaiset jäsenvaltiot 
ovat edistyneet elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa tukivälineen puitteissa.

2. Puolivuosittaisessa kertomuksessa 
on oltava tiedot siitä, miten asianomaiset 
jäsenvaltiot ovat edistyneet elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa tukivälineen puitteissa.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vuosikertomuksessa on oltava 
myös seuraavat tiedot:

3. Puolivuosittaisessa kertomuksessa 
on oltava myös seuraavat tiedot:

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) tukivälineeseen Euroopan unionin 
elpymisvälineestä osoitettujen tuottojen 
määrä edellisenä vuonna budjettikohdittain 
eriteltynä, ja

a) tukivälineeseen Euroopan unionin 
elpymisvälineestä osoitettujen tuottojen 
määrä edellisenä vuonna budjettikohdittain 
ja jäsenvaltioittain eriteltynä, ja

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arviointikertomus sisältää 
erityisesti arvion siitä, missä määrin 
tavoitteet on saavutettu, varojen käytön 
tehokkuudesta ja tukivälineen 
eurooppalaisesta lisäarvosta. Siinä 
käsitellään myös sitä, ovatko kaikki 
tavoitteet ja toimet edelleen 
merkityksellisiä.

2. Arviointikertomus sisältää 
erityisesti arvion siitä, missä määrin 
tavoitteet on saavutettu, varojen käytön 
tehokkuudesta ja tukivälineen 
eurooppalaisesta lisäarvosta, 
ehdollisuusvaatimusten 
tarkoituksenmukaisuudesta ja 
moraalikadon riskeistä. Siinä käsitellään 
myös sitä, ovatko kaikki tavoitteet ja 
toimet edelleen merkityksellisiä.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
käyttämällä sekä verkossa että sen 
ulkopuolella unionin tunnusta ja 
mainitsemalla, että toimia tuetaan 
elpymis- ja palautumistukivälineestä, ja 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
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kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat tällä 
asetuksella perustettuja välineitä sekä 
niiden toimia ja tuloksia. Tällä asetuksella 
perustetuille välineille osoitetuilla 
taloudellisilla resursseilla tuetaan myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskevaa 
tiedottamista sikäli kuin painopisteet 
liittyvät 4 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia käyttäjäystävällisellä 
tavalla lisätäkseen kansalaisten, yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, ja julkishallintojen 
tietoisuutta tällä asetuksella perustettujen 
välineiden kautta tarjottavista 
taloudellisista resursseista sekä siihen 
liittyvistä toimista ja tuloksista. Tällä 
asetuksella perustetuille välineille 
osoitetuilla taloudellisilla resursseilla 
tuetaan myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa tiedottamista sikäli 
kuin painopisteet liittyvät 4 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin rahoituksen saajien on 
otettava toimintaan mukaan ne Euroopan 
parlamentin jäsenet, jotka tulevat samalta 
alueelta kuin saajat, kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.

Poistetaan.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Poistetaan.

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä niiden vaikutusta vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

Komissio arvioi 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä niiden vaikutusta digitaaliseen ja 
hiilineutraaliin kiertotalouteen 
siirtymiseen ja ottaa tätä varten huomioon 
seuraavat kriteerit:

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
siirtymistä digitaaliseen ja hiilineutraaliin 
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tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista;

kiertotalouteen tai tästä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edistääkö suunnitelma 
sukupuolten tasa-arvoa ja taloudellisen 
eriarvoisuuden vähentämistä koskevien 
tavoitteiden saavuttamista;

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä, matkailun 
vahvistamista sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

f a) sisältääkö elpymis- ja 
palautumissuunnitelma toimenpiteitä 
infrastruktuurin lujittamiseksi ja 
yhteyksien ja liikenteen parantamiseksi;

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – 4 alakohta – 1 luetelmaviiva

Komission teksti Tarkistus

— elpymis- ja palautumissuunnitelma 
on kattava ja asianmukainen vastaus 
asianomaisen jäsenvaltion taloudelliseen ja 
sosiaaliseen tilanteeseen.

— elpymis- ja palautumissuunnitelma 
on kattava ja asianmukainen vastaus 
asianomaisen jäsenvaltion taloudelliseen, 
ympäristöä koskevaan ja sosiaaliseen 
tilanteeseen.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

A – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
auttaa vastaamaan tuloksellisesti 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa, jotka 
komissio on virallisesti hyväksynyt EU-
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, ja suunnitelma on 
asianmukainen vastaus asianomaisen 
jäsenvaltion taloudelliseen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen.

A – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
auttaa vastaamaan tuloksellisesti 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa, jotka 
komissio on virallisesti hyväksynyt EU-
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, ja suunnitelma on 
asianmukainen vastaus asianomaisen 
jäsenvaltion taloudelliseen, ympäristöä 
koskevaan ja sosiaaliseen tilanteeseen.

Tarkistus 82
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

B – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
auttaa vastaamaan osittain maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, jotka komissio on virallisesti 
hyväksynyt talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, ja suunnitelma on osittain 
asianmukainen vastaus asianomaisen 
jäsenvaltion taloudelliseen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen.

B – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
auttaa vastaamaan osittain maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, jotka komissio on virallisesti 
hyväksynyt talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, ja suunnitelma on osittain 
asianmukainen vastaus asianomaisen 
jäsenvaltion taloudelliseen, ympäristöä 
koskevaan ja sosiaaliseen tilanteeseen.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

C – Elpymis- ja palautumissuunnitelma ei 
auta vastaamaan maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, jotka komissio on virallisesti 
hyväksynyt talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, eikä suunnitelma ole 
asianmukainen vastaus asianomaisen 
jäsenvaltion taloudelliseen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen.

C – Elpymis- ja palautumissuunnitelma ei 
auta vastaamaan maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, jotka komissio on virallisesti 
hyväksynyt talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, eikä suunnitelma ole 
asianmukainen vastaus asianomaisen 
jäsenvaltion taloudelliseen, ympäristöä 
koskevaan ja sosiaaliseen tilanteeseen.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.2 Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti vihreää 

2.2 Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti siirtymistä 
digitaaliseen ja hiilineutraaliin 
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siirtymää ja digitaalista muutosta tai niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista.

kiertotalouteen sekä kestävän ja 
palautumiskykyisen infrastruktuurin 
kehittämistä tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä ja sen 
infrastruktuurin parantamista.
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4.11.2020

TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Valmistelija: Monika Hohlmeier

LYHYET PERUSTELUT

Elpymis- ja palautumistukiväline on ainutlaatuinen väline, jolla voidaan puuttua covid-19-
pandemian unionille aiheuttamaan ennennäkemättömään häiriöön. Se on unionin kansalaisille 
konkreettinen todiste siitä, että unioni osoittaa solidaarisuutta pandemiasta eniten kärsineitä 
kohtaan ja pyrkii parempaan ja vahvempaan tulevaisuuteen. Nykyinen ehdotus ei kuitenkaan 
riitä suojaamaan unionin taloudellisia etuja, mikä saattaa johtaa unionin kansalaisten 
luottamuksen rapautumiseen. Talousarvion valvontavaliokunnan ehdotuksilla pyritään 
korjaamaan näitä puutteita viittaamalla oikeusvaltioperiaatteen merkitykseen, puuttumalla 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ongelmaan ja korostamalla enemmän moitteetonta 
varainhoitoa.

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja 
raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
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ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.

ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi kasvua edistävät uudistukset ja 
kestävät investoinnit, joilla korjataan 
talouksien rakenteellisia heikkouksia ja 
lujitetaan niiden palautumiskykyä, ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta taloudet saadaan 
takaisin kestävälle elpymisuralle ja 
vältetään maiden välisten erojen 
kasvaminen unionissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia. Sen vuoksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen 

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten kasvua 
edistävien uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia. Sen vuoksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen 
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ohjaamiseksi kestävälle uralle ja ylöspäin 
suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. Tämä on 
pandemiakriisin jälkeen entistäkin 
tarpeellisempaa nopean elpymisen 
pohjustamiseksi.

ohjaamiseksi kestävälle uralle ja ylöspäin 
suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. Tämä on 
pandemiakriisin jälkeen entistäkin 
tarpeellisempaa nopean elpymisen 
pohjustamiseksi.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin, 
joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan, ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana kestävät 
investoinnit vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin, 
joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan, ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Sekä palautumiskyky että 
elpyminen olisi saatava aikaan 
rahoittamalla kuutta keskeistä 
politiikanalaa eli vihreää siirtymää, 
digitaalista muutosta, taloudellista 
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yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä, 
tuottavuutta ja kilpailukykyä, sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä ja 
instituutioiden palautumis- ja 
selviytymiskykyä sekä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, ettei eurooppalaisten 
seuraavasta sukupolvesta tule 
”sulkutoimien sukupolvea”.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Uudistukset ja investoinnit, joiden 
tarkoituksena on lisätä taloudellista 
yhteenkuuluvuutta, lähentymistä ja 
tuottavuutta, tukea pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), vahvistaa 
sisämarkkinoita, kilpailukykyä ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä torjua 
köyhyyttä ovat äärimmäisen tärkeitä sen 
vuoksi, että taloutemme voisivat elpyä 
ilman, että ketään jätetään jälkeen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä hetkellä yhdestäkään 
välineestä ei myönnetä suoraa 
rahoitustukea, joka olisi kytketty tulosten 
saavuttamiseen ja jäsenvaltioiden 
uudistusten ja julkisten investointien 
toteuttamiseen vastauksena EU-
ohjausjaksossa yksilöityihin haasteisiin ja 
jolla pyrittäisiin vaikuttamaan pysyvästi 
jäsenvaltioiden talouden tuottavuuteen ja 
palautumiskykyyn.

(7) Tällä hetkellä yhdestäkään 
välineestä ei myönnetä suoraa 
rahoitustukea, joka olisi kytketty tulosten 
saavuttamiseen ja jäsenvaltioiden kasvua 
edistävien uudistusten ja kestävien 
julkisten investointien toteuttamiseen 
vastauksena EU-ohjausjaksossa 
yksilöityihin haasteisiin ja jolla pyrittäisiin 
vaikuttamaan pysyvästi jäsenvaltioiden 
talouden tuottavuuteen ja 
palautumiskykyyn.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
varten tällä asetuksella olisi perustettava 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan antaa 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
vauhdittamaan uudistusten ja niihin 
liittyvien julkisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
varten tällä asetuksella olisi perustettava 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan antaa 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
vauhdittamaan kasvua edistävien 
uudistusten ja niihin liittyvien kestävien 
julkisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä. 
Tukivälineen olisi oltava luonteeltaan 
väliaikainen, ja se olisi rajoitettava 
pandemian haitallisten vaikutusten 
lieventämiseen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yhteydessä olisi toteutettava asetuksen 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
mukaisesti ja siinä kohdennettujen 
määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, jotta covid-19-
kriisin ennennäkemättömiä vaikutuksia 
voidaan lievittää. Tällaiset lisävarat olisi 
käytettävä siten, että varmistetaan 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen.

(10) Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yhteydessä olisi toteutettava asetuksen 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
mukaisesti ja siinä kohdennettujen 
määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, jotta covid-19-
kriisin ennennäkemättömiä vaikutuksia 
voidaan lievittää. Tällaiset lisävarat olisi 
käytettävä siten, että varmistetaan 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen. Määräaikojen päättyessä 
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kaikki kohdentamattomat ja vapautuneet 
varat olisi kohdennettava uudelleen 
toisiin rahastoihin käytettäväksi 
komission ilmastotavoitteiden tai EU:n 
sosiaalisten tavoitteiden hyväksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tukivälineen olisi toimittava 
synergiassa InvestEU-ohjelman kanssa 
sitä täydentäen ja annettava 
jäsenvaltioille mahdollisuus kohdentaa 
elpymis- ja palautumissuunnitelmissaan 
määrä, joka on tarkoitus jakaa InvestEU-
ohjelman kautta, jäsenvaltioihin 
sijoittuneiden yritysten maksuvalmiuden 
tukemiseen sekä niiden valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tilintarkastus- ja 
arviointitoimiin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen.

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen. 
Tukivälineestä olisi rahoitettava 
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ainoastaan hankkeita, joissa noudatetaan 
”ei merkittävää haittaa” -periaatetta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä. Näin voidaan myötävaikuttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
työpaikkojen syntyä ja kestävää kasvua.

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
joilla edistetään ylöspäin suuntautuvaa 
taloudellista ja sosiaalista lähentymistä. 
Näin voidaan myötävaikuttaa unionin 
talouksien kasvupotentiaalin palautumiseen 
kriisin jälkeen, mikä edistää työpaikkojen 
syntyä ja kestävää kasvua. Tuettavilla 
toimilla olisi saatava aikaan selvää 
eurooppalaista lisäarvoa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tukiväline on osa elpymisvälinettä 
(Next Generation EU), ja sen varojen 
yhteydessä olisi esitettävä selkeä ja 
uskottava takaisinmaksusuunnitelma. 
Takaisinmaksun olisi tapahduttava 
uusilla omilla varoilla, jotka olisi otettava 
käyttöön seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana.

Tarkistus 13
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Tukivälineen täydentävää 
luonnetta koskevan tavoitteen 
maksimoimiseksi ja siten sen 
eurooppalaisen lisäarvon lisäämiseksi 
1 päivästä helmikuuta 2020 alkaen 
toteutettavien toimenpiteiden, jotka 
liittyvät covid-19-kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämiseen, 
olisi oltava tukikelpoisia.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tukivälineen erityistavoitteena olisi 
oltava rahoitustuen antaminen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
uudistusten ja investointien välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän 
erityistavoitteeseen olisi pyrittävä tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

(15) Tukivälineen erityistavoitteena olisi 
oltava erissä maksettavan rahoitustuen 
antaminen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
kasvua edistävien uudistusten ja kestävien 
investointien selkeiden välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän 
erityistavoitteeseen olisi pyrittävä tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tukivälineestä tuettavien 
toimintojen on oltava SEU-sopimuksen 2 
artiklassa vahvistettujen unionin arvojen 
mukaisia. Komissio ottaa käyttöön 
jälkivalvontatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, ettei tukivälineestä 
rahoitettavien toimintojen tavoite ole 
kyseisten arvojen vastainen, ja tehtävä 
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tarvittaessa rahoitusoikaisuja, jotta 
menojen rahoittaminen suljetaan unionin 
rahoituksen ulkopuolelle, jos ne eivät ole 
SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaisia.

Perustelu

Tarkistus on täydentävä, mutta erilainen kuin ne, jotka liittävät elpymis- ja 
palautumistukivälineen oikeusvaltiomekanismiin. Jokaisen tukivälineestä rahoitetun hankkeen 
on ehdottomasti oltava EU:n arvojen mukainen, myös jäsenvaltioissa, joissa 
oikeusvaltiomekanismeihin ei kohdistu yleisiä puutteita. Tästä syystä olisi otettava käyttöön 
jälkitarkastukset yksityiskohtaisemmalla tasolla kuin oikeusvaltiomekanismissa esitetään.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tukivälineestä ei pitäisi tukea 
hankkeita, jotka ovat osa kolmansien 
maiden strategisia 
investointisuunnitelmia, eikä säännöllisiä 
kansallisia talousarviomenoja.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä kasvua edistävien 
uudistusten toteuttamiseksi ja kestäviä 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman mukaisesti. 
Elpymis- ja palautumissuunnitelmien olisi 
oltava linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
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uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Alue- ja paikallisviranomaiset ovat 
lähimpänä kansalaisia, ja niillä on ensi 
käden tietoa paikallisten yhteisöjen ja 
talouksien tarpeista ja ongelmista, joten 
ne ovat ratkaisevassa asemassa talouden 
ja yhteiskunnan elpymisessä. Tämä 
huomioon ottaen ne olisi otettava tiiviisti 
mukaan tukivälineen suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon, mukaan lukien 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
valmistelu ja tukivälineen piiriin 
kuuluvien hankkeiden hallinnointi. Jotta 
alue- ja paikallisviranomaisten 
mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää 
kattavasti elpymisen ja palautumisen 
aikaan saamiseksi, niille olisi osoitettava 
merkittävä osa elpymis- ja 
palautumistukivälineen resursseista ja 
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samalla niille olisi luotava suora pääsy 
näihin lähteisiin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Niissä jäsenvaltioissa, joissa 
unioni katsoo olevan 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
kohdistuvia yleisiä puutteita ja sen vuoksi 
päättää keskeyttää unionin varojen 
siirtämisen kyseisen jäsenvaltion 
hallitukselle, elpymis- ja 
palautumisrahasto olisi asetettava 
komission suoran hallinnoinnin kautta 
alue- ja paikallisviranomaisten, yritysten 
ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
saataville niiden määrittämiä ja 
täytäntöön panemia hankkeita varten.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta voidaan varmistaa että 
rahoitusosuus on merkityksellinen ja vastaa 
jäsenvaltioiden todellisia tarpeita toteuttaa 
ja saattaa päätökseen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin sisältyvät 
uudistukset ja investoinnit, on aiheellista 
vahvistaa enimmäisrahoitusosuus, joka on 
jäsenvaltioiden käytettävissä tukivälineestä 
myönnettävänä rahoitustukena (toisin 
sanoen tukena, jota ei makseta takaisin). 
Enimmäisrahoitusosuus olisi laskettava 
väestömäärän sekä kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaisen käänteisen 
bruttokansantuotteen (BKT) ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella.

(19) Jotta voidaan varmistaa, että 
rahoitusosuus on merkityksellinen ja vastaa 
jäsenvaltioiden todellisia tarpeita toteuttaa 
ja saattaa päätökseen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin sisältyvät kasvua 
edistävät uudistukset ja kestävät 
investoinnit, on aiheellista vahvistaa 
enimmäisrahoitusosuus, joka on 
jäsenvaltioiden käytettävissä tukivälineestä 
myönnettävänä rahoitustukena (toisin 
sanoen tukena, jota ei makseta takaisin). 
Enimmäisrahoitusosuus olisi laskettava 
väestömäärän sekä kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaisen käänteisen 
bruttokansantuotteen (BKT) ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella sekä sen 
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perusteella, kuinka paljon BKT on 
kutistunut vuosina 2019 ja 2020.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin kasvua edistäviin 
uudistuksiin ja kestäviin investointeihin, 
tukea haluavien jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava komissiolle asianmukaisella 
tavalla perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä asianomaiselle jäsenvaltiolle 
osoitetuissa viimeisimmissä 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa tai 
komission yksiköiden laatimissa 
asianomaista jäsenvaltiota koskevissa 
analyysitiedoissa yksilöityjen 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Euroalueen maiden osalta 
erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
neuvoston hyväksymiin euroaluetta 
koskeviin suosituksiin. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tekemään 
tiivistä yhteistyötä koko prosessin ajan.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta asiasta vastaavat unionin 
viranomaiset saisivat käsityksen siitä, 
kuinka jäsenvaltio aikoo panna elpymis- 
ja palautumissuunnitelman täytäntöön, ja 
jotta voidaan edistää avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta, suunnitelmassa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti, mitkä 
kansalliset viranomaiset osallistuvat 
hankkeen toteuttamiseen ja kuinka paljon 
määrärahoja kullekin viranomaiselle 
osoitetaan. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa on myös 
aiheellista eritellä, yhdistetäänkö 
tukivälineestä myönnettävä rahoitustuki 
muihin asiaankuuluviin kansallisiin ja/tai 
unionin rahastoihin ja miten se tehdään.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta, ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä 
osoitetussa maakohtaisessa suosituksessa 
tai muissa komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta ja arvioi sen vuoksi 
johdonmukaisuutta ja asianomaisen 
jäsenvaltion esittämiä seikkoja sekä arvioi, 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti EU-ohjausjakson 
yhteydessä asianomaiselle jäsenvaltiolle 
osoitetussa viimeisimmässä 
maakohtaisessa suosituksessa, mukaan 
lukien johdanto-osa, tai muissa sen 
yhteydessä annetuissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, kuten kansallisissa 
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vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; odotetaanko suunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

uudistusohjelmissa, tai komission 
yksiköiden EU-ohjausjakson yhteydessä 
laatimissa asianomaista jäsenvaltiota 
koskevissa analyysitiedoissa yksilöityihin 
haasteisiin; euroalueen maiden osalta 
erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
neuvoston hyväksymiin euroaluetta 
koskeviin suosituksiin; sisältääkö 
suunnitelma toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta ja niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista; odotetaanko 
suunnitelman tuottavan asianomaisessa 
jäsenvaltiossa kestäviä vaikutuksia; 
odotetaanko suunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; turvataanko 
suunnitelmalla johdonmukaisuus, 
yhdenmukaisuus, täydentävyys ja 
synergia unionin jatkuvan rahoituksen 
lähteiden kesken; sisältyykö ehdotettuun 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
toimenpiteitä, joilla toteutetaan kasvua 
edistäviä uudistuksia ja kestäviä julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen selkeiden välitavoitteiden ja 
tavoitteiden ja niihin liittyvien 
indikaattorien tuloksellisen toteutumisen. 
Tukivälineestä myönnettävä tuki olisi 
maksettava erissä, jotka liittyvät selkeästi 
määriteltyihin välitavoitteisiin. Seuraava 
erä olisi maksettava, kun nämä 
välitavoitteet on saavutettu.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jotta voidaan varmistaa 
kansallinen omavastuullisuus, olisi 
parannettava tukivälineestä suoritettavien 
maksujen liittämistä maakohtaisissa 
suosituksissa yksilöityihin haasteisiin sekä 
kasvua edistävien uudistusten ja kestävien 
investointien toteuttamisen edistymisen 
seurantaa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -
investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
vihreään siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta, ja sen myötä sillä, että 
suunnitelman kustannukset ovat 
suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota ei 
makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin kasvua edistäviin 
lisäuudistuksiin ja kestäviin 
lisäinvestointeihin liittyvillä 
rahoitustarpeilla, jotka ovat 
merkityksellisiä erityisesti vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
kannalta, ja sen myötä sillä, että 
suunnitelman kustannukset ovat 
suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota ei 
makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy selkeitä 
täydentäviä välitavoitteita ja tavoitteita. 
Resurssien etupainotteisen käytön 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
haettava lainatukea viimeistään 31 päivänä 
elokuuta 2024. Moitteettoman 
varainhoidon varmistamiseksi kaikkien 
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Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

tämän asetuksen nojalla myönnettävien 
lainojen kokonaismäärälle olisi asetettava 
yläraja. Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Välineen varainhoidon 
tehostamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 
unionin rahoitustuki elpymis- ja 
palautumissuunnitelmille olisi annettava 
rahoituksena, joka perustuu tulosten 
saavuttamiseen, jota mitataan suhteessa 
hyväksytyissä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyihin 
välitavoitteisiin ja tavoitteisiin. Tätä varten 
täydentävä lainatuki olisi kytkettävä 
rahoitustuen (tuen, jota ei makseta takaisin) 
kannalta merkityksellisten tavoitteiden 
lisäksi asetettuihin täydentäviin 
välitavoitteisiin ja tavoitteisiin.

(31) Välineen varainhoidon 
tehostamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 
unionin rahoitustuki elpymis- ja 
palautumissuunnitelmille olisi annettava 
rahoituksena, joka perustuu tulosten 
saavuttamiseen, jota mitataan suhteessa 
hyväksytyissä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyihin 
selkeisiin välitavoitteisiin ja tavoitteisiin. 
Tätä varten täydentävä lainatuki olisi 
kytkettävä rahoitustuen (tuen, jota ei 
makseta takaisin) kannalta 
merkityksellisten tavoitteiden lisäksi 
asetettuihin täydentäviin välitavoitteisiin ja 
tavoitteisiin.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Jäsenvaltioiden olisi raportoitava 
vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissaan 
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moitteettomasta varainhoidosta. Sitä 
varten olisi laadittava erityisvaatimukset.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 b) Moitteetonta varainhoitoa 
koskevaa raportointia varten olisi 
laadittava erityisvaatimukset, jotta 
jäsenvaltiot voivat raportoida siitä 
vuotuisessa 
täytäntöönpanokertomuksessa.

Perustelu

Johdanto-osan 32 kappaleessa käsitellään tukivälineen käytön moitteetonta varainhoitoa 
mutta ei aseteta vaatimuksia jäsenvaltioille, jotka ovat tukivälineen tuensaajia. Sen vuoksi 
olisi lisättävä vaatimus, jonka mukaan tukivälineen täytäntöönpanosta on raportoitava 
moitteettoman varainhoidon osalta.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset 
säännöt talousarviositoumuksia, maksuja, 
maksujen keskeyttämistä ja peruuttamista 
sekä varojen takaisinperintää varten. 
Ennustettavuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava esittää 
maksupyyntöjä kaksi kertaa vuodessa. 
Maksut olisi suoritettava erissä ja niiden 
olisi perustuttava komission myönteiseen 
arvioon jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanosta. Rahoitus olisi voitava 
keskeyttää ja peruuttaa, jos jäsenvaltio ei 
ole pannut elpymis- ja 

(32) Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset 
säännöt talousarviositoumuksia, maksuja, 
maksujen keskeyttämistä ja peruuttamista 
sekä varojen takaisinperintää varten. 
Kansallisen viranomaisen olisi 
suoritettava pakollinen due diligence 
-tarkastus kaikille tukivälineen tuen 
hakijoille, jotta vähennetään varojen 
mahdollisen väärinkäytön ja 
eturistiriitojen riskiä. Ennustettavuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
esitettävä maksupyyntöjä kaksi kertaa 
vuodessa. Maksut olisi suoritettava erissä 
ja niiden olisi perustuttava komission 
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palautumissuunnitelmaa täytäntöön 
tyydyttävällä tavalla. Olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaiset 
kuulemismenettelyt sen varmistamiseksi, 
että rahoituksen keskeyttämistä ja 
peruuttamista ja maksettujen määrien 
takaisinperintää koskevassa komission 
päätöksessä kunnioitetaan jäsenvaltioiden 
oikeutta esittää huomautuksia.

myönteiseen arvioon jäsenvaltion elpymis- 
ja palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanosta. Rahoitus olisi voitava 
keskeyttää ja peruuttaa, jos jäsenvaltio ei 
ole pannut elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa täytäntöön 
tyydyttävällä tavalla. Olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaiset 
kuulemismenettelyt sen varmistamiseksi, 
että rahoituksen keskeyttämistä ja 
peruuttamista ja maksettujen määrien 
takaisinperintää koskevassa komission 
päätöksessä kunnioitetaan jäsenvaltioiden 
oikeutta esittää huomautuksia.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Täytäntöönpanon valvomiseksi 
tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi 
raportoitava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa 
tapahtuvasta edistymisestä 
neljännesvuosittain EU-ohjausjakson 
yhteydessä. Tällaiset asianomaisten 
jäsenvaltioiden laatimat kertomukset olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita olisi 
käytettävä välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

(33) Täytäntöönpanon valvomiseksi 
tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi 
raportoitava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa 
tapahtuvasta edistymisestä 
neljännesvuosittain EU-ohjausjakson 
yhteydessä käyttäen digitaalista 
tulosraportointijärjestelmää, joka 
komission olisi kehitettävä. 
Tulosraportointijärjestelmästä saatavien 
tietojen avulla olisi tarkoitus mahdollistaa 
tavoitteiden ja välitavoitteiden 
saavuttamista koskevien tulosraporttien 
tehokas laatiminen. Tällaiset 
asianomaisten jäsenvaltioiden laatimat 
kertomukset olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon kansallisissa uudistusohjelmissa, 
joita olisi käytettävä välineenä 
raportoitaessa edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

Tarkistus 31
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Jotta voidaan arvioida 
moitteettoman varainhoidon periaatteiden 
noudattamista, komission olisi kehitettävä 
tietotekniikkajärjestelmiä tai 
mukautettava nykyisiä järjestelmiä 
digitaalisen tulosraportointijärjestelmän 
luomiseksi. Tukivälineen 
täytäntöönpanoon osallistuvien unionin ja 
jäsenvaltioiden viranomaisten olisi 
käytettävä tätä digitaalista järjestelmää 
tuloksellisuuden seurantaan ja 
digitaalisen analyysin avulla 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäisemiseen ja havaitsemiseen. Tätä 
varten digitaaliseen 
tulosraportointijärjestelmään olisi 
sisällytettävä tiedot tukivälineestä tukea 
saavien talouden toimijoiden 
tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista. 
Komission olisi varmistettava, että uusi 
järjestelmä ei entisestään lisää 
ilmoittavan viranomaisen hallinnollista 
rasitusta, eikä siinä pitäisi edellyttää 
tietoja, jotka ovat jo saatavissa 
viranomaiselta.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 b) Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin on korostanut 
useissa tapauksissa, että monimutkaiset 
säännöt ovat omiaan johtamaan virheisiin 
ja petoksiin. Sen vuoksi on tärkeää ottaa 
huomioon, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 
toimenpideohjelmien ja kansallisten 
uudistusohjelmien valmisteleminen 
samanaikaisesti voi olla jäsenvaltioille 
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haastavaa. Siksi komission olisi otettava 
mahdollisuuksien mukaan käyttöön 
yksinkertaisia menettelyjä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia ja 
maksupyyntöjä varten.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 c) Jotta voidaan arvioida 
moitteettoman varainhoidon periaatteiden 
noudattamista, komission olisi kehitettävä 
tietotekniikkajärjestelmiä tai 
mukautettava nykyisiä järjestelmiä 
digitaalisen tulosraportointijärjestelmän 
luomiseksi. Tukivälineen 
täytäntöönpanoon osallistuvien unionin ja 
jäsenvaltioiden viranomaisten olisi 
käytettävä tätä digitaalista järjestelmää 
tuloksellisuuden seurantaan ja 
digitaalisen analyysin avulla 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäisemiseen ja havaitsemiseen. Tätä 
varten digitaaliseen 
tulosraportointijärjestelmään olisi 
sisällytettävä tiedot tukivälineestä tukea 
saavien talouden toimijoiden 
tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista.

Perustelu

Komission 23 artiklan 2 kohdassa ehdottaman tulosraportointijärjestelmän avulla kaikki 
tuloksellisuuden seurantatiedot kootaan yhteen, mukaan lukien tiedot, joita voidaan käyttää 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten havaitsemiseen ja ehkäisemiseen.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat olisi 

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat sekä 
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läpinäkyvyyden nimissä annettava tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
komission olisi toteutettava tiedotustoimia 
tarpeen mukaan.

jäsenvaltioiden toimittamat raportit olisi 
läpinäkyvyyden nimissä annettava ilman 
aiheetonta viivytystä samanaikaisesti 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ja komission olisi toteutettava 
tiedotustoimia tarpeen mukaan. Komission 
olisi varmistettava tukivälineen menojen 
näkyvyys ilmoittamalla, että tuetuissa 
hankkeissa on käytettävä selvästi 
merkintää ”EU:n elpymisaloite”.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tiedotustoimet, jotka koskevat 
erityisesti velvoitetta tehdä tukivälineen 
puitteissa tarjottava tuki näkyväksi, 
toteutetaan asianmukaisesti 
asiaankuuluvalla alue- ja paikallistasolla 
useissa pisteissä syrjimättömällä tavalla.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 
23 kohdan nojalla tällä asetuksella 
perustettua elpymis- ja 
palautumistukivälinettä on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. 
Kyseisiin vaatimuksiin olisi tarvittaessa 
kuuluttava mitattavissa olevia 
indikaattoreita, jotka muodostavat perustan 

(36) Paremmasta lainsäädännöstä 13 
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 
kohdan nojalla tällä asetuksella perustettua 
elpymis- ja palautumistukivälinettä on 
arvioitava erityisten seurantavaatimusten 
mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella 
välttäen ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille ja niiden lopullisille saajille 
aiheutuvaa liiallista hallinnollista rasitusta. 
Kyseisiin vaatimuksiin olisi tarvittaessa 
kuuluttava asiaankuuluvia, selkeitä ja 
mitattavissa olevia indikaattoreita, jotka 
muodostavat perustan välineen käytännön 
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välineen käytännön vaikutusten 
arvioimiselle.

vaikutusten arvioimiselle. Tätä varten olisi 
perustettava oma tulostaulunsa EU-
ohjausjakson yhteydessä. Tukivälineen 
menoihin olisi sovellettava Euroopan 
parlamentin vastuuvapausmenettelyä. 
Tätä varten olisi perustettava oma 
tulostaulunsa.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä tiedot tukivälineeseen 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
osoitettujen tuottojen määrästä edellisenä 
vuonna budjettikohdittain eriteltynä sekä 
tiedot Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa.

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
puolivuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta 
osana integroitua talous- ja 
vastuuvelvollisuusraportointia sekä osana 
erillistä lukua, joka sisällytetään 
komissiota koskevaan 
vastuuvapausmietintöön 
varainhoitoasetuksen mukaisen 
Euroopan parlamentin 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Jotta 
voidaan huolehtia moitteettomasta 
varainhoidosta ja koordinoinnista 
vastuuvapausmenettelyn kanssa, toinen 
puolivuosittaiskertomus olisi esitettävä 
viimeistään vuoden n+1 marraskuussa. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä tiedot tukivälineeseen 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
osoitettujen tuottojen määrästä edellisenä 
vuonna budjettikohdittain eriteltynä sekä 
tiedot Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa, täydellinen 
luettelo tukivälineen lopullisista 
tuensaajista tietosuoja-asetusta täysin 
noudattaen sekä kunkin kokonaan tai 
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osittain tukivälineestä rahoitetun toimen 
tarkoitus.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tällä asetuksella perustetun 
tukivälineen tavoitteiden saavuttamisen, 
sen varojen käytön tuloksellisuuden ja sen 
lisäarvon tarkastelemiseksi olisi 
toteutettava riippumaton arviointi. 
Arviointiin olisi tarvittaessa liitettävä 
ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi. 
Lisäksi olisi toteutettava riippumaton 
jälkiarviointi, jossa olisi tarkasteltava 
välineiden pitkäaikaisia vaikutuksia.

(38) Tällä asetuksella perustetun 
tukivälineen asianmukaisen hallinnoinnin 
ja varainhoidon, sen tavoitteiden 
saavuttamisen, sen varojen käytön 
tuloksellisuuden ja sen lisäarvon 
tarkastelemiseksi olisi toteutettava 
riippumaton arviointi. Arviointiin olisi 
tarvittaessa liitettävä ehdotus tämän 
asetuksen tai kansallisten menettelyjen 
muuttamiseksi. Lisäksi olisi toteutettava 
riippumaton jälkiarviointi, jossa olisi 
tarkasteltava välineiden pitkäaikaisia 
vaikutuksia.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Komission olisi vahvistettava 
täytäntöönpanosäädöksellä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 
rahoitusosuus. Jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Komission olisi käytettävä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien hyväksymiseen ja 
asiaankuuluvien välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaan 
rahoitustuen maksamiseen liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201113 mukaisesti kyseisen 

(39) Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 
rahoitusosuus olisi vahvistettava 
delegoiduilla säädöksillä. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien hyväksymistä ja 
asiaankuuluvien selkeiden välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaa 
rahoitustuen maksamista. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
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asetuksen tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Täytäntöönpanosäädöksen 
hyväksymisen jälkeen asianomaisen 
jäsenvaltion ja komission olisi voitava 
sopia tietyistä luonteeltaan teknisistä 
operatiivisista järjestelyistä, joissa esitetään 
yksityiskohtaisesti täytäntöönpanon 
näkökohdat aikataulujen, välitavoitteiden 
ja tavoitteiden indikaattoreiden sekä 
taustatietojen saatavuuden osalta. Jotta 
operatiiviset järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä. Delegoidun 
säädöksen hyväksymisen jälkeen 
asianomaisen jäsenvaltion ja komission 
olisi voitava sopia tietyistä luonteeltaan 
teknisistä operatiivisista järjestelyistä, 
joissa esitetään yksityiskohtaisesti 
täytäntöönpanon näkökohdat aikataulujen, 
välitavoitteiden ja tavoitteiden 
indikaattoreiden sekä taustatietojen 
saatavuuden osalta. Jotta operatiiviset 
järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojaamista siinä tapauksessa, että 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
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jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
sillä oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen, demokraattinen valvonta, 
riippumaton oikeuslaitos sekä 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja 
vapaus ovat moitteettoman varainhoidon, 
unionin rahoituksen tuloksellisuuden sekä 
petosten ja lahjonnan torjunnan 
välttämättömiä ennakkoedellytyksiä.

__________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Perustelu

Tarkistus noudattelee budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan elpymis- ja 
palautumistukivälinettä koskevan mietintöluonnoksen tarkistusta 30.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Unionin taloudellisia etuja on 
suojattava unionin perussopimusten 
yleisten periaatteiden, erityisesti SEU-
sopimuksen 2 artiklan arvojen mukaisesti. 
Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen 
on edellytys tuen saamiselle 
tukivälineestä, ja komissiolla olisi oltava 
valtuudet käynnistää jäsenvaltioille 
tukivälineestä osoitettavien 
maksusitoumusmäärärahojen tai 
maksumäärärahojen keskeyttäminen 
tapauksissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen kohdistuu yleisiä 
puutteita, jos ne vaikuttavat tai saattavat 
vaikuttaa moitteettoman varainhoidon 
periaatteisiin tai unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseen. Menettely 
tukivälineestä myönnettävän rahoituksen 
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keskeyttämiseksi olisi pysäytettävä vain, 
jos neuvoston määräenemmistö tai 
parlamentin enemmistö vastustaa sitä, 
kuten [komission ehdotuksessa 
asetukseksi unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita 
(COM(2018)0324 final) (2018/0136 
(COD)] vahvistetaan. Jos [komission 
ehdotuksessa asetukseksi unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita (COM(2018)0324 final) 
(2018/0136 (COD)] tarkoitettuun 
oikeusvaltiomekanismiin liittyvät yleiset 
puutteet jatkuvat jäsenvaltiossa, kyseinen 
jäsenvaltio ei saa rahoitustukea 
tukivälineestä.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201314, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9515, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9616 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193917 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 
ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, 

(40) Ulkoista tarkastusta ja 
vastuuvapauden myöntämistä varten 
tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan 
petostentorjuntaviraston ja Euroopan 
syyttäjäviraston tukivälinettä koskevien 
valtuuksien käytön ehdoista sekä 
sovellettavasta vastuuvapausmenettelystä 
olisi säädettävä varainhoitoasetuksen, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 
2018/104613 a, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
883/201314, neuvoston asetuksen (Euratom, 
EY) N:o 2988/9515, neuvoston asetuksen 
(Euratom, EY) N:o 2185/9616 ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2017/193917 mukaisesti. 
Unionin taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
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joihin sisältyvät myös paikan päällä 
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, 
selvittääkseen, onko kyse unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavasta 
petoksesta, lahjonnasta tai muusta 
laittomasta toiminnasta. Asetuksen (EU) 
2017/1939 nojalla Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia 
ja muuta laitonta toimintaa, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, 
sekä nostaa niistä syytteen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137118 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että 
unionin rahastojen täytäntöönpanoon 
osallistuvat kolmannet osapuolet 
myöntävät vastaavat oikeudet komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle.

oikaiseminen, tutkiminen ja niistä 
raportoiminen sekä hukattujen, 
aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä ja 
soveltuvin osin hallinnollisten 
seuraamusten määrääminen. Euroopan 
petostentorjuntavirasto (OLAF) voi 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, 
joihin sisältyvät myös paikan päällä 
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, 
selvittääkseen, onko kyse unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavasta 
petoksesta, lahjonnasta tai muusta 
laittomasta toiminnasta. Asetuksen (EU) 
2017/1939 nojalla Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia 
ja muuta laitonta toimintaa, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, 
sekä nostaa niistä syytteen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137118 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on raportoitava mahdollisista 
sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia 
koskevista epäilyistä ja toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että 
unionin rahastojen täytäntöönpanoon 
osallistuvat kolmannet osapuolet 
myöntävät vastaavat oikeudet komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle. Jotta 
sääntöjenvastaisuudet ja petokset voidaan 
havaita ja niistä voidaan raportoida, 
komission olisi kehitettävä 
tietotekniikkajärjestelmiä ja/tai 
mukautettava nykyisiä järjestelmiä 
sellaisen digitaalisen 
tulosraportointijärjestelmän luomiseksi, 
jota tukivälineen täytäntöönpanoon ja 
mahdollisia sääntöjenvastaisuuksia, 
petosta tai lahjontaa koskevien epäilyjen 
tutkintaan osallistuvat kansalliset ja 
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unionin viranomaiset käyttävät. Unionin 
tutkintaelimillä on oltava täydellinen ja 
suora pääsy digitaaliseen 
tulosraportointijärjestelmään.

__________________ __________________
13 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä (EUVL L 193, 
30.7.2018, s. 1/222).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

15 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 
1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

15 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 
1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

16 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

16 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

17 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

17 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan elpymis- ja 
palautumistukiväline, jäljempänä myös 
’tukiväline’.

Tällä asetuksella perustetaan elpymis- ja 
palautumistukiväline, jäljempänä myös 
’tukiväline’, tilapäiseksi välineeksi, jonka 
avulla on tarkoitus puuttua covid-19-
pandemian kielteisiin vaikutuksiin ja 
seurauksiin unionissa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ’eurooppalaisella lisäarvolla’ 
unionin toiminnasta johtuvaa arvoa, joka 
tulee sen arvon lisäksi, jonka jäsenvaltiot 
olisivat muuten tuottaneet yksin (se voi 
olla tulosta eri tekijöistä, joita ovat 
esimerkiksi koordinointiin liittyvät hyödyt, 
oikeusvarmuus, parempi tehokkuus tai 
täydentävyydet);
’kansallisella elpymis- ja 
palautumissuunnitelmalla’, jäljempänä 
myös ’kansallisella suunnitelmalla’ 
nelivuotista suunnitelmaa, joka koostuu 
yksilöllisistä uudistus- ja 
investointitoimenpiteistä ja joka kunkin 
jäsenvaltion on valmisteltava ja 
toimitettava, jotta jäsenvaltiolle voidaan 
osoittaa rahoitustukea tukivälineen 
puitteissa;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 b. ’täydentävyydellä’ 
varainhoitoasetuksen 209 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
täydentävyyttä koskevan vaatimuksen 
noudattamista ja tarvittaessa yksityisten 
investointien maksimointia 
varainhoitoasetuksen 209 artiklan 2 
kohdan d alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, joilla on selvästi 
eurooppalaista lisäarvoa ja jotka liittyvät 
sisämarkkinoihin, taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin, infrastruktuuriin liittyvien 
puutteiden vähentämiseen sekä 
rahoitusjärjestelmien vakauteen.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
tarjoaa yhdennetyn lähestymistavan 
unionin tehokkaaseen ja yhdenmukaiseen 
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elpymiseen, ja se koskee seuraavia 
unionin ensisijaisia politiikanaloja:
– vihreä siirtymä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman, unionin 
päivitettyjen vuodeksi 2030 asetettujen 
ilmastotavoitteiden ja EU:n 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen yhteydessä 
noudattaen samalla vahingon välttämisen 
periaatetta;
– digitaalinen muutos digitaalistrategian 
yhteydessä;
– taloudellinen yhteenkuuluvuus, 
tuottavuus ja kilpailukyky 
teollisuusstrategian ja pk-yrityksiä 
koskevan strategian yhteydessä;
– sosiaalinen yhteenkuuluvuus Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin yhteydessä;
– instituutioiden palautumiskyky 
kriisivalmiuden parantamiseksi;
– seuraavaa sukupolvea koskevat 
politiikat Euroopan osaamisohjelman, 
nuorisotakuun ja lapsitakuun yhteydessä.
Vahingon välttämisen periaatteen 
noudattamiseksi tukivälineestä ei tarjota 
rahoitustukea soveltamisalan ulkopuolelle 
jääville toimille, jotka on määritelty 
InvestEU-ohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusehdotuksen liitteessä V 
olevassa B kohdassa.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta keskittymällä EU:n 
poliittisiin painopisteisiin pyrkien siten 
parantamaan kaikkien jäsenvaltioiden 
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sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja siten osaltaan palauttaa unionin 
talouksien kasvupotentiaali, edistää 
työpaikkojen luomista covid-19-kriisin 
jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

palautumis- ja sopeutumiskykyä ja 
kriisivalmiutta, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia, sukupuoleen liittyviä ja 
taloudellisia vaikutuksia ja torjumalla 
samalla sosiaalista eriarvoisuutta sekä 
tukemalla vihreää siirtymää pyrittäessä 
saavuttamaan unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteet, mukaan lukien 
unionin ja kansallisen tason vuoden 2030 
ilmastotavoite, ja tukemalla avointa 
digitaalista muutosta ja siten osaltaan 
palauttaa unionin talouksien kestävä 
kasvupotentiaali, edistää työpaikkojen 
luomista covid-19-kriisin jälkeen, 
varmistaa siirtyminen kohti hoivataloutta, 
suojella julkisten investointien tasoa ja 
edistää kestävää kasvua sekä tuottaa 
eurooppalaista lisäarvoa, jotta ketään ei 
jätetä jälkeen.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän yleisen tavoitteen 
saavuttamiseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen erityistavoitteena 
on antaa jäsenvaltioille taloudellista tukea 
niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
uudistusten ja investointien välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän 
erityistavoitteeseen pyritään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

2. Tämän yleisen tavoitteen 
saavuttamiseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen erityistavoitteena 
on antaa jäsenvaltioille taloudellista tukea 
niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
kasvua edistävien uudistusten ja kestävien 
investointien selkeiden välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän 
erityistavoitteeseen pyritään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankkeiden on tuotettava 
eurooppalaista lisäarvoa, ja etusija olisi 
annettava joko rajat ylittäville hankkeille 
tai hankkeille, jotka heijastusvaikutusten 
vuoksi tuottavat eurooppalaista lisäarvoa 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
tai useammalla kuin yhdellä alueella.
Jäsenvaltioiden 15 päivän maaliskuuta 
2020 jälkeen käynnistämät uudistukset ja 
investoinnit (toimenpiteet 
koronaviruskriisin johdosta) ovat 
tukikelpoisia elpymis- ja 
palautumistukivälineessä.
Tukiväline ei saa olla ristiriidassa unionin 
strategisten ja taloudellisten etujen 
kanssa. Sen vuoksi tukea ei myönnetä 
hankkeille, jotka ovat osa kolmansien 
maiden strategisia 
investointisuunnitelmia.
Tukivälinettä ei saa käyttää korvaamaan 
säännöllisiä kansallisia 
talousarviomenoja.
Tukivälineestä ei saa rahoittaa 
sisämarkkinoille haitallisia hankkeita tai 
hankkeita, jotka lisäisivät niiden 
hajanaisuutta.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Eurooppalaisten arvojen kunnioittaminen 

ja syrjimättömyyden edistäminen
1. Tukivälineestä tukea saavien 
toimintojen on oltava SEU-sopimuksen 
2 artiklassa vahvistettujen Euroopan 
unionin arvojen mukaisia.
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2. Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet ja toimenpiteet 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän estämiseksi 
jäsenvaltioiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien valmistelun ja 
täytäntöönpanon aikana.
3. Komissio ottaa käyttöön 
jälkivalvontatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, ettei tukivälineestä ole 
myönnetty rahoitusta hankkeille, 
järjestöille tai yhteisöille, joiden tarkoitus 
on unionin arvojen vastainen, mukaan 
lukien sellaisille, jotka toimivat 
syrjimättömyyden periaatteen vastaisesti.
4. Varainhoitoasetuksen 101 artiklan 
8 kohdan mukaisesti komissiolla on 
valtuudet tehdä tarvittaessa 
rahoitusoikaisuja peruuttamalla osa 
unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltion 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan ja 
perimällä jäsenvaltiolta takaisin jo 
maksettuja varoja, jotta sovellettavassa 
unionin lainsäädännössä vahvistettujen 
arvojen vastaiset menot voidaan sulkea 
unionin rahoituksen ulkopuolelle.

Perustelu

Tarkistus on täydentävä, mutta erilainen kuin ne, jotka liittävät elpymis- ja 
palautumistukivälineen oikeusvaltiomekanismiin. Jokaisen tukivälineestä rahoitetun hankkeen 
on ehdottomasti oltava EU:n arvojen mukainen, myös jäsenvaltioissa, joissa 
oikeusvaltiomekanismeihin ei kohdistu yleisiä puutteita. Tästä syystä olisi otettava käyttöön 
jälkitarkastukset yksityiskohtaisemmalla tasolla kuin oikeusvaltiomekanismissa esitetään.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös 
menoja, jotka liittyvät kunkin välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja 
viestintätoimiin, mukaan lukien unionin 
poliittisia painopisteitä koskeva komission 
tiedottaminen, sikäli kuin painopisteet 
liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, sekä 
tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 
tietoteknisiin verkkoihin ja organisaation 
omiin tietotekniikkavälineisiin liittyviä 
menoja sekä kaikkia muita teknisen ja 
hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu kunkin välineen 
hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa 
myös kustannuksia, jotka aiheutuvat muista 
tukitoimista, kuten laadunvalvonnasta ja 
hankkeiden seurannasta kentällä, sekä 
vertaisneuvonnasta ja uudistusten ja 
investointien arviointiin ja toteuttamiseen 
liittyvistä asiantuntijapalveluista.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös 
menoja, jotka liittyvät kunkin välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja 
viestintätoimiin, mukaan lukien unionin 
poliittisia painopisteitä koskeva komission 
tiedottaminen, sikäli kuin painopisteet 
liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, sekä 
tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 
tietoteknisiin verkkoihin ja organisaation 
omiin tietotekniikkavälineisiin liittyviä 
menoja sekä kaikkia muita teknisen ja 
hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu kunkin välineen 
hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa 
myös kustannuksia, jotka aiheutuvat muista 
tukitoimista, kuten laadunvalvonnasta ja 
hankkeiden seurannasta kentällä, sekä 
vertaisneuvonnasta ja kasvua edistävien 
uudistusten ja kestävien investointien 
arviointiin ja toteuttamiseen liittyvistä 
asiantuntijapalveluista.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Euroopan yhteistä etua koskevat hankkeet
Edellä 5 artiklan 1 kohdan b a 
alakohdassa vahvistettu määrä on 
käytettävä sellaisten Euroopan yhteistä 
etua koskevien hankkeiden 
rahoittamiseen, joilla on Euroopan 
laajuinen kattavuus ja jotka edistävät 
merkittävästi vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta sekä talouden 
elpymistä covid-19-kriisin jälkeen. 
Komissio perustaa Euroopan yhteistä etua 
koskevat hankkeet delegoiduilla 
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säädöksillä, joissa täsmennetään 
osallistuvat jäsenvaltiot, määrät, 
välitavoitteet ja tavoitteet sekä ensisijaiset 
hankkeet tai hankkeiden tyypit. Euroopan 
yhteistä etua koskevat hankkeet koskevat 
seuraavia aloja:
– kestävä matkailu
– ilmailuteollisuus
– sisävesiväylien liikennöitävyys
– eurooppalaisten 
tavaraliikennekäytävien ERTMS
– rajatylittävät energiayhteydet.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja 
voidaan niiden pyynnöstä siirtää 
tukivälineen käyttöön. Komissio käyttää 
kyseisiä varoja suoraan 
varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on 
käytettävä asianomaisen jäsenvaltion 
hyväksi.

Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja 
voidaan niiden pyynnöstä siirtää 
tukivälineen käyttöön. Komissio käyttää 
kyseisiä varoja suoraan 
varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on 
käytettävä asianomaisen jäsenvaltion 
hyväksi, ja niihin sovelletaan 
moitteettoman varainhoidon osalta 
samoja vaatimuksia kuin alkuperäisiin 
varoihin.

Perustelu

Yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvat käyttämättömät varat voidaan ohjata 
tukivälineeseen. Siten kuin tukivälinettä koskeva ehdotus on nyt laadittu, 
täytäntöönpanovaatimuksissa suositaan tukivälinettä alkuperäisiin varoihin nähden, mikä 
saattaa vaikuttaa kielteisesti yhteistyössä hallinnoitaviin varoihin.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tukivälineen jäljellä oleva käyttämätön 
määrä siirretään talousarvion 
varaukseen, jota voidaan käyttää suoran 
hallinnoinnin piiriin kuuluvien unionin 
ohjelmien vahvistamiseen tutkimuksen ja 
innovoinnin (Horisontti Eurooppa), 
koulutuksen (Erasmus+), 
infrastruktuurin (Verkkojen Eurooppa -
väline), digitalisaation (Digitaalinen 
Eurooppa) ja rajanturvallisuuden 
(yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto) 
alalla. Talousarvion varaus vapautetaan 
osittain tai kokonaan vasta, kun komissio 
on todennut, että ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen ohjelmien 
asiaa koskevassa lainsäädännössä 
vahvistettuja tavoitteita ei kyetä 
saavuttamaan lisäämättä rahoitusta. 
Talousarvion varauksen ja myöhempien 
määrärahasiirtojen on oltava 
varainhoitoasetuksessa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisia, ja niiden 
edellytyksenä on parlamentin ja 
neuvoston hyväksyntä. Talousarvion 
varauksessa edelleen 31 päivänä 
joulukuuta 2027 olevat varat on 
käytettävä kokonaisuudessaan komission 
tukivälineen rahoitusta varten hankkiman 
rahoituksen takaisinmaksuun.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Tukivälineen käyttö toteutettuna 

InvestEU-ohjelman kautta tai yhdessä sen 
kanssa

1. Jäsenvaltiot voivat tässä artiklassa 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti 
vapaaehtoisesti kohdentaa elpymis- ja 
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palautumissuunnitelmissaan määrän, 
joka on tarkoitus jakaa InvestEU-
ohjelman kautta. InvestEU-ohjelman 
kautta osoitettava määrä voidaan käyttää 
asianomaiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten 
vakavaraisuuden tukemiseen. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman on sisällettävä 
perustelut InvestEU-ohjelman 
talousarviotakuiden käytölle. 
Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen määrärahojen osalta 
jäsenvaltio voi osoittaa osan 5 artiklan 2 
kohdassa vahvistetuista varoista 
vastaavaan InvestEU-apuun InvestEU-
ohjelmassa, kun kyseessä ovat [InvestEU-
asetuksen] [9] artiklassa tarkoitetussa 
rahoitussopimuksessa vahvistetut 
toiminnot.
2. Jäljempänä 18 artiklassa 
tarkoitetut elpymis- ja 
palautumissuunnitelman muutospyynnöt 
voivat koskea ainoastaan tulevien vuosien 
varoja.
3. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetulla määrällä on 
rahoitettava jäsenvaltiota koskevan osan 
mukainen osa EU-takuusta.
4. Jos 1 kohdassa tarkoitetulle 
määrälle ei ole tehty [InvestEU-
asetuksen] [9] artiklassa tarkoitettua 
rahoitussopimusta [viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2021], jäsenvaltion on 
esitettävä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman muutospyyntö 
18 artiklan mukaisesti vastaavan määrän 
käyttämiseksi. Rahoitussopimus, joka 
koskee 1 kohdassa tarkoitettua, elpymis- 
ja palautumissuunnitelman 
muutospyynnössä osoitettua määrää, on 
tehtävä samanaikaisesti suunnitelman 
muuttamista koskevan päätöksen kanssa.
5. Jos [InvestEU-asetuksen] [9] 
artiklassa tarkoitettua takuusopimusta ei 
ole tehty [yhdeksän] kuukauden kuluessa 
rahoitussopimuksen hyväksymisestä, 
vastaavat määrät on siirrettävä takaisin 
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tukivälineeseen, ja jäsenvaltion on 
toimitettava vastaava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman muutospyyntö.
6. Jos [InvestEU-asetuksen] [9] 
artiklassa säädettyä takuusopimusta ei ole 
pantu täysimääräisesti täytäntöön [neljän 
vuoden] kuluessa takuusopimuksen 
allekirjoittamisesta, jäsenvaltio voi pyytää, 
että takuusopimuksessa sidottuja määriä, 
jotka eivät kata lainoja tai muita 
riskirahoitusvälineitä, käsitellään 5.7 
kohdan mukaisesti. InvestEU-ohjelmaan 
osoitettujen määrien tuottamat tai näistä 
määristä johtuvat, talousarviotakuiden 
turvin saadut varat asetetaan jäsenvaltion 
käyttöön, ja ne on käytettävä tuen takaisin 
maksettaviin muotoihin elpymis- ja 
palautumissuunnitelman mukaisesti.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Koska tukiväline on osa Next Generation 
EU -välinettä, siihen on liitettävä selkeä ja 
uskottava takaisinmaksusuunnitelma, 
jossa ei turvauduta monivuotiseen 
rahoituskehykseen.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta tukivälinettä voidaan rahoittaa 
kestävästi, komission ja neuvoston on 
sitouduttava ottamaan käyttöön selkeä ja 
sitova aikataulu uusien omien varojen 
korille, joka lisätään unionin 
talousarvioon seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana. Uusien omien 
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varojen määrän on oltava riittävä, jotta se 
kattaa vähintään varojen lainaamiseen 
Next Generation EU -välineen nojalla 
liittyvät pääoma- ja korkokustannukset.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa käyttöön havaitut riskit 
huomioon ottaen tehokkaita ja 
oikeasuhteisia 
petostentorjuntatoimenpiteitä.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Tehokas ja tuloksellinen valvonta ja 

tarkastus
1. Komissiolle, OLAFille, EPPOlle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle annetaan 
nimenomaiset valtuudet käyttää niiden 
varainhoitoasetuksen 129 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja oikeuksia.
2. Euroopan petostentorjuntavirasto 
(OLAF) voi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 
N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa 
(Euratom, EY) N:o 2185/96 olevien 
säännösten ja niissä säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti suorittaa 
hallinnollisia tutkimuksia, mukaan lukien 
paikan päällä suoritettavat todentamiset 
ja tarkastukset, selvittääkseen, onko 
tämän asetuksen nojalla myönnettyyn 
tukeen liittynyt unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai 
muuta laitonta toimintaa.
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3. Komissio ottaa käyttöön havaitut 
riskit huomioon ottaen tehokkaita ja 
oikeasuhteisia 
petostentorjuntatoimenpiteitä. Tätä 
tarkoitusta varten komissio kehittää 
tietotekniikkajärjestelmiä tai mukauttaa 
nykyisiä järjestelmiä sellaisen digitaalisen 
tulosraportointijärjestelmän luomiseksi, 
joka mahdollistaa 
sääntöjenvastaisuuksien tai petosten 
valvonnan ja havaitsemisen ja niistä 
raportoimisen.
4. Tukivälineestä myönnettävän tuen 
täytäntöönpanoon osallistuvien 
jäsenvaltioiden viranomaisten on 
pidettävä kirjaa rahastojen 
täytäntöönpanoon osallistuvista talouden 
toimijoista ja niiden tosiasiallisista 
omistajista ja edunsaajista, jos nämä ovat 
luonnollisia henkilöitä.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elpymis- ja palautumistukivälineestä 
myönnettävä tuki täydentää muista unionin 
rahastoista ja ohjelmista myönnettävää 
tukea. Uudistus- ja investointihankkeille 
voidaan myöntää tukea muista unionin 
ohjelmista ja välineistä edellyttäen, että 
tällaisella tuella ei kateta samoja 
kustannuksia.

Elpymis- ja palautumistukivälineestä 
myönnettävä tuki täydentää muista unionin 
rahastoista ja ohjelmista myönnettävää 
tukea. Uudistus- ja investointihankkeille 
voidaan myöntää tukea muista unionin 
ohjelmista ja välineistä edellyttäen, että 
tällaisella tuella ei kateta samoja 
kustannuksia. Jotta kaksinkertainen 
rahoitus voidaan estää ja havaita, 
jäsenvaltion on käytettävä digitaalista 
tulosraportointijärjestelmää tukivälineen 
menojen kirjaamiseen.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on kirjattava tukivälineen menot, jotta estetään kaksinkertainen rahoitus 
(kustannusten rahoittaminen tukivälineestä ja mahdollisesti myös toisesta EU:n rahastosta).
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen merkittävän 
noudattamatta jättämisen yhteydessä, joka 
liittyy mihin tahansa […] koskevista 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 15 
artiklan 7 kohdassa säädettyyn tapaukseen, 
neuvosto päättää komission ehdotuksesta 
täytäntöönpanosäädöksellä keskeyttää 17 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten hyväksymisen määräajan tai 
keskeyttää elpymis- ja 
palautumistukivälineestä suoritettavat 
maksut.

1. Sellaisen merkittävän 
noudattamatta jättämisen yhteydessä, joka 
liittyy mihin tahansa […] koskevista 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 15 
artiklan 7 kohdassa säädettyyn tapaukseen, 
komissio antaa delegoidulla säädöksellä 
päätöksen keskeyttää 17 artiklan 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen päätösten 
hyväksymisen määräajan tai keskeyttää 
elpymis- ja palautumistukivälineestä 
suoritettavat maksut.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään 

unionin talousarvion suojaamiseen 
silloin, kun oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen kohdistuu yleisiä 

puutteita
1. Jos oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltiossa 
kohdistuvat yleiset puutteet vaikuttavat 
haitallisesti moitteettoman varainhoidon 
periaatteiden toteutumiseen tai unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen 
unionin talousarvion suojaamisesta 
tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, annetun asetuksen 
[.../…] 3 artiklassa määritellyllä tavalla, 
komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen:
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a) keskeyttää 17 artiklassa 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen päätösten 
antamisen määräaika, ja päätöstä 
sovelletaan sitä päivää seuraavasta 
päivästä, jona ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu päätös tehtiin; tai
b) keskeyttää tukivälineen maksut, ja 
päätöstä sovelletaan 
keskeyttämispäätöksen antamispäivän 
jälkeen esitettyihin maksatushakemuksiin 
ja unionin talousarvion suojaamisesta 
tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, annetun asetuksen [.../.] 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
2. Jos maksujen keskeyttäminen 
vaikuttaa varojen lopullisiin saajiin ja 
tuensaajiin, komissio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet ottaakseen vastuun varojen 
hallinnoinnista. Varojen lopullisille 
saajille ja tuensaajille on annettava 
riittävästi tietoa, ohjausta ja 
käyttäjäystävällisiä työkaluja, mukaan 
lukien verkkosivujen tai internetportaalin 
kautta, jotta ne voivat jatkaa varojen 
hyödyntämistä.
3. Jos komissio antaa unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, annetun asetuksen 
[.../....] 6 artiklan mukaisen myönteisen 
arvion, se antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 
edeltävässä kohdassa tarkoitetun 
määräajan tai maksujen keskeytyksen 
kumoamisesta.
Asianomaisia menettelyjä tai maksuja on 
jatkettava keskeyttämisen kumoamista 
seuraavana päivänä.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään 

moitteettomaan varainhoitoon
Tukivälineen varojen käyttöön 
jäsenvaltioissa sovelletaan asetuksen (EU, 
Euratom) 2018/1046 33 artiklan 1 kohtaa, 
2 kohdan a ja b alakohtaa ja 3 kohtaa 
sekä 34 ja 36 artiklaa.

Perustelu

Moitteeton varainhoito mainitaan johdanto-osassa mutta ei yhdessäkään artiklassa. Siksi 
valmistelija ehdottaa uutta artiklaa heti talouden tehokasta ohjausta ja hallintaa koskevan 
artiklan jälkeen.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tukivälineen lakkauttamisen 
jälkeen mahdolliset kohdentamattomat tai 
vapautetut varat siirretään monivuotisen 
rahoituskehyksen piiriin kuuluvaan 
rahastoon.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi hakea lainaa samaan 
aikaan kun se toimittaa 15 artiklassa 
tarkoitetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tai eri ajankohtana 
31 päivään elokuuta 2024 saakka. 
Jälkimmäisessä tapauksessa hakemukseen 

2. Jäsenvaltio voi hakea lainaa samaan 
aikaan kun se toimittaa 15 artiklassa 
tarkoitetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tai eri ajankohtana 
31 päivään elokuuta 2024 saakka. 
Jälkimmäisessä tapauksessa hakemukseen 
on liitettävä tarkistettu suunnitelma, johon 



PE655.950v03-00 314/423 RR\1217780FI.docx

FI

on liitettävä tarkistettu suunnitelma, johon 
sisältyy uusia välitavoitteita ja tavoitteita.

sisältyy uusia ja selkeitä välitavoitteita ja 
tavoitteita.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lainatuen syyt, jotka perustellaan 
lisäuudistuksiin ja -investointeihin 
liittyvillä suuremmilla rahoitustarpeilla;

a) lainatuen syyt, jotka perustellaan 
kasvua edistäviin lisäuudistuksiin ja 
kestäviin lisäinvestointeihin liittyvillä 
suuremmilla rahoitustarpeilla;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lisäuudistukset ja -investoinnit 15 
artiklan mukaisesti;

b) kasvua edistävät lisäuudistukset ja 
kestävät lisäinvestoinnit 15 artiklan 
mukaisesti;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tukea saavalle jäsenvaltiolle 
maturiteettitransformaatiosta aiheutuva 
korkoriski.

Perustelu

Tilintarkastustuomioistuin huomautti tästä korkoriskistä lausunnossaan ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen 
perustamisesta.

Tarkistus 69
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asianomaisen jäsenvaltion 
elpymis- ja palautumissuunnitelmalle 
myönnettävä lainatuki ei saa olla suurempi 
kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman, 
sellaisena kuin se on tarvittaessa 
tarkistettuna, kokonaiskustannusten ja 10 
artiklassa tarkoitetun 
enimmäisrahoitusosuuden välinen erotus. 
Kullekin jäsenvaltiolle myönnettävän 
lainan enimmäismäärä saa olla enintään 
4,7 prosenttia maan bruttokansantulosta.

4. Asianomaisen jäsenvaltion 
elpymis- ja palautumissuunnitelmalle 
myönnettävä lainatuki ei saa olla suurempi 
kuin sen osuus 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetusta, liitteessä I 
vahvistettua menetelmää käyttäen 
lasketusta määrästä.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ovatko lainahakemuksen perustelut 
ja lainan määrä kohtuulliset ja uskottavat 
suhteessa lisäuudistuksiin ja -
investointeihin; ja

a) ovatko lainahakemuksen perustelut 
ja lainan määrä kohtuulliset ja uskottavat 
suhteessa kasvua edistäviin 
lisäuudistuksiin ja kestäviin 
lisäinvestointeihin; ja

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) täyttävätkö lisäuudistukset ja -
investoinnit 16 artiklan 3 kohdassa asetetut 
kriteerit.

b) täyttävätkö kasvua edistävät 
lisäuudistukset ja kestävät lisäinvestoinnit 
16 artiklan 3 kohdassa asetetut kriteerit.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) muut seikat, jotka ovat tarpeen 
lainatuen toteuttamiseksi asianomaisten 
uudistusten ja investointihankkeiden osalta 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen mukaisesti.

e) muut seikat, jotka ovat tarpeen 
lainatuen toteuttamiseksi asianomaisten 
kasvua edistävien uudistusten ja kestävien 
investointihankkeiden osalta 17 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun päätöksen mukaisesti.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa.

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä kasvua 
edistävien uudistusten ja kestävien 
julkisten investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Elpymis- ja 
palautumistukivälineellä on tarkoitus 
auttaa unionia selviytymään covid-19-
pandemian aiheuttamasta kriisistä, mikä 
merkitsee investointien alueellista 
monipuolistamista, ja näin ollen on 
olennaista, että alueviranomaiset, 
ammattialajärjestöt ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt 
määrittelevät ja arvioivat erityisiä 
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investointitarpeita elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa. Komissio 
esittää kumppanuutta koskevia 
käytännesääntöjä, joissa vahvistetaan 
toimivaltaisten paikallis- ja 
alueviranomaisten, ammattialajärjestöjen 
ja asiaan liittyvien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen osallistumista koskevat 
vähimmäisvaatimukset 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien kanssa. Euroalueeseen 
kuuluvien maiden osalta on kiinnitettävä 
huomiota neuvoston hyväksymiin 
euroaluetta koskeviin suosituksiin. 
Elpymis- ja palautumissuunnitelmien on 
muodostettava johdonmukainen 
kokonaisuus niiden tietojen kanssa, jotka 
jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet EU-
ohjausjakson mukaisiin kansallisiin 
uudistusohjelmiin, asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisiin kansallisiin energia- 
ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja niiden 
päivityksiin, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat laaditaan sen 
jälkeen, kun on riittävällä tavalla kuultu 
alue- ja paikallisviranomaisia ja muita 
sidosryhmiä, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
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kumppanuutta koskevien 
käytännesääntöjen mukaisesti.

__________________ __________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

22 […] 22 […]

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelmilla sekä kaikilla 
tukivälineestä tulevaisuudessa 
rahoitettavilla ohjelmilla 
myötävaikutetaan naisten ja miesten tasa-
arvon kunnioittamiseen ja edistämiseen 
SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisesti. 
Arvioinnit ovat osoittaneet, että on 
tärkeää ottaa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat tavoitteet huomioon valmistelun 
ja seurannan kaikissa näkökohdissa ja 
vaiheissa.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on edistettävä 
sisämarkkinoiden lujittamista.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
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14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio on vapautettu EU-
ohjausjakson seurannasta ja arvioinnista 
asetuksen (EU) N:o 472/2013 12 artiklan 
nojalla tai jos se on neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 332/2002 mukaisen seurannan 
kohteena, tämän asetuksen säännöksiä on 
sovellettava asianomaiseen jäsenvaltioon 
niiden haasteiden ja prioriteettien osalta, 
jotka on yksilöity asetuksissa 
vahvistetuissa toimenpiteissä.

3. Jos jäsenvaltio on vapautettu EU-
ohjausjakson seurannasta ja arvioinnista 
asetuksen (EU) N:o 472/2013 12 artiklan 
nojalla tai jos se on neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 332/2002 mukaisen seurannan 
kohteena, tämän asetuksen säännöksiä on 
sovellettava asianomaiseen jäsenvaltioon 
niiden haasteiden ja prioriteettien osalta, 
jotka on yksilöity asetuksissa 
vahvistetuissa toimenpiteissä. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on myös 
sisällettävä tehokkaita toimenpiteitä, joilla 
tuetaan monipuolisesti ja syrjimättömästi 
voittoa tavoittelemattomia 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, voittoa 
tavoittelemattomia järjestöjä, 
riippumattomia tiedotusvälineitä sekä 
kuntia, alueita tai muita valtiotasoa 
alempia viranomaisia.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltio on 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista 
koskevan menettelyn kohteena, sille 
voidaan myöntää tukea tästä 
tukivälineestä vasta, kun menettely on 
saatettu päätökseen ja jäsenvaltio on 
toteuttanut korjaavia toimia [komission 
ehdotuksessa asetukseksi unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita (COM(2018)0324 final) 
(2018/0136 (COD)] tarkoitetun 
oikeusvaltiomekanismin mukaisesti.
Jos jäsenvaltio rikkoo 
oikeusvaltioperiaatetta vakavasti ja 
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toistuvasti elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanon aikana, komissiolla on 
valtuudet ohjata suoraan varojen 
maksamista tukivälineestä.

Perustelu

Kun oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen mainitaan uudessa johdanto-osan kappaleessa, 
sitä olisi edellytettävä myös artiklassa, sillä se on edellytys tuen saamiselle tukivälineestä.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvitys siitä, mitä toimia aiotaan 
toteuttaa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden osalta;

a) perustelut sen osalta, miten EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityihin tai 
komission yksiköiden EU-ohjausjakson 
yhteydessä laatimissa asianomaista 
jäsenvaltiota koskevissa analyysitiedoissa 
yksilöityihin asiaankuuluviin 
maakohtaisiin haasteisiin ja 
painopisteisiin, niiden julkista taloutta 
koskevat näkökohdat mukaan lukien, 
sekä asetuksen (EU) N:o 1176/2011 6 
artiklaan liittyviin haasteisiin puututaan; 
euroalueeseen kuuluvien maiden osalta 
on kiinnitettävä erityistä huomiota 
neuvoston hyväksymiin euroaluetta 
koskeviin suosituksiin.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimenpiteet, jotka katsotaan 
yhdenmukaisiksi maakohtaisten 
suositusten kanssa ja joita on pidettävä 
prioriteettina;

Tarkistus 82
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) mikäli jäsenvaltiossa on 
epätasapaino tai liiallinen epätasapaino, 
jonka komissio on todennut perusteellisen 
tarkastuksen perusteella, selvitys siitä, 
mitä toimia aiotaan toteuttaa asetuksen 
(EU) N:o 1176/2011 6 artiklan nojalla 
annettujen suositusten osalta;

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) selvitys siitä, millä tavoin 
suunnitelmat edistäisivät 
sisämarkkinoiden lujittamista;

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä, 
erityisesti pk-yritysten kannalta, sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä;

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)



PE655.950v03-00 322/423 RR\1217780FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

c a) selvitys suunnitelman 
johdonmukaisuudesta viimeisimmän EU-
ohjausjakson yhteydessä hyväksyttyjen 
asiaankuuluvien asiakirjojen tai 
komission yksiköiden laatimien 
asianomaista jäsenvaltiota koskevien 
analyysitietojen kanssa;

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) uudistusten toteuttamisen 
suunnitellut välitavoitteet, tavoitteet ja 
alustava aikataulu enintään neljän vuoden 
ajalle sekä vastaavat tiedot investoinneista 
enintään seitsemän vuoden ajalle;

d) uudistusten toteuttamisen 
suunnitellut selkeät välitavoitteet, 
tavoitteet, niiden mittaamisen 
mahdollistavat indikaattorit ja alustava 
aikataulu kasvua edistävien uudistusten 
toteuttamiselle 31 päivään joulukuuta 
2024 ulottuvalle ajalle sekä investointien 
toteuttamiselle 31 päivään joulukuuta 
2027 ulottuvalle ajalle;

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) suunnitellut investointihankkeet ja 
niihin liittyvä investointikausi;

e) suunnitellut kestävät 
investointihankkeet ja niihin liittyvä 
investointikausi;

mitkä kansalliset viranomaiset ja 
rahoituslaitokset, jotka eivät ole 
kansallisia kehityspankkeja, ovat 
vastuussa investointihankkeiden 
täytäntöönpanosta;

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

f a) tarvittaessa tiedot jo myönnetystä 
tai suunnitellusta kansallisesta tai muusta 
julkisesta rahoituksesta;

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarvittaessa tiedot jo myönnetystä 
tai suunnitellusta unionin rahoituksesta;

g) tarvittaessa tiedot jo myönnetystä 
tai suunnitellusta unionin rahoituksesta ja 
sen koordinoinnista ja täydentävästä 
luonteesta tukivälineeseen nähden;

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) asianomaisen jäsenvaltion 
järjestelyt elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tuloksellista 
toteuttamista varten, mukaan lukien 
ehdotetut välitavoitteet ja tavoitteet ja 
niihin liittyvät indikaattorit;

j) asianomaisen jäsenvaltion 
järjestelyt elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tuloksellista 
toteuttamista varten, mukaan lukien 
ehdotetut selkeät välitavoitteet ja tavoitteet 
ja niihin liittyvät indikaattorit;

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) selvitys järjestelyistä, joita 
jäsenvaltio on tehnyt unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi, 
mukaan lukien toimenpiteet 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi, 
oikaisemiseksi, tutkimiseksi ja niistä 
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raportoimiseksi, hukattujen, aiheettomasti 
maksettujen tai virheellisesti käytettyjen 
varojen takaisinperintä sekä tarvittaessa 
seuraamusten määrääminen, 
toimenpiteet, joilla varmistetaan 
asianmukainen yhteistyö unionin 
petostentorjunta-aloitteiden, -sääntöjen ja 
-elinten kanssa sekä Euroopan 
petostentorjuntaviraston käyttämän 
sääntöjenvastaisuuksien 
hallinnointijärjestelmän (IMS) käyttö; 
havaitsemista ja raportointia varten 
jäsenvaltion on käytettävä digitaalista 
tulosraportointijärjestelmää ja 
mahdollisia muita asiaankuuluvia 
tietotekniikkavälineitä, jotka komissio 
asettaa jäsenvaltioiden käyttöön;

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) tarvittaessa 12 artiklan 2 ja 3 
kohdassa tarkoitetut lainatukihakemukset 
ja täydentävät välitavoitteet sekä niiden 
osatekijät; ja

k) tarvittaessa 12 artiklan 2 ja 3 
kohdassa tarkoitetut lainatukihakemukset 
ja täydentävät selkeät välitavoitteet sekä 
niiden osatekijät; ja

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman valmistelussa on 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti oltava 
asianmukaisesti mukana sidosryhmiä, 
kuten alue- ja paikallisviranomaisia 
(mukaan lukien jäsenvaltion 
pääkaupunki ja alueelliset pääkaupungit 
ja/tai 10 suurinta kaupunkia), 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä sekä 
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työmarkkinaosapuolia ja talouden 
edustajia.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa. Komissio voi esittää huomautuksia 
tai pyytää lisätietoja. Asianomaisen 
jäsenvaltion on toimitettava pyydetyt 
lisätiedot, ja se voi tarvittaessa tarkistaa 
ehdotustaan ennen sen virallista 
toimittamista.

1. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa ja ottaa tähän mukaan paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
ammattialajärjestöjä ja asiaankuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja 
kuulee niitä. Komissio voi esittää 
huomautuksia tai pyytää lisätietoja, jotta 
voidaan varmistaa, että varojen käyttöön 
ei liity minkäänlaisen petoksen, 
lahjonnan tai muun unionin taloudellisia 
etuja vahingoittavan laittoman toiminnan 
riskiä. Asianomaisen jäsenvaltion on 
toimitettava pyydetyt lisätiedot, ja se voi 
tarvittaessa tarkistaa ehdotustaan ennen sen 
virallista toimittamista.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioidessaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään 
asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävää 
määrää komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, 
jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson 
yhteydessä, sekä 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut jäsenvaltion esittämät perustelut 
ja seikat sekä kaikki muut merkitykselliset 
tiedot, mukaan lukien erityisesti 
asianomaisen jäsenvaltion kansalliseen 
uudistusohjelmaan ja kansalliseen energia- 

2. Arvioidessaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään 
asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävää 
määrää komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, 
jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson 
yhteydessä, mukaan lukien saatavilla 
olevat tiedot lahjonnan tasosta, sekä 15 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä kaikki 
muut merkitykselliset tiedot, mukaan 
lukien erityisesti asianomaisen jäsenvaltion 
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ja ilmastosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ja 
tarvittaessa teknisen tuen välineen kautta 
saadut teknistä tukea koskevat tiedot.

kansalliseen uudistusohjelmaan ja 
kansalliseen energia- ja 
ilmastosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ja 
tarvittaessa teknisen tuen välineen kautta 
saadut teknistä tukea koskevat tiedot.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti haasteisiin, jotka on yksilöity 
asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-
ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa;

a) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti haasteisiin, jotka on yksilöity 
asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-
ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa, mukaan 
lukien oikeusvaltioperiaatetta ja lahjontaa 
koskevat suositukset, tai muissa komission 
virallisesti antamissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa;

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) varmistetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa unionin 
taloudellisten etujen vaikuttava 
suojaaminen 
petostentorjuntatoimenpiteillä ja 
yksinkertaistetuilla menettelyillä 
mahdollisuuksien mukaan kansallisella 
tasolla ja tarvittaessa aluetasolla 
sääntöjenvastaisuuksien torjumiseksi;

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g a) onko odotettavissa, että 
suunnitelma pystyy riittävällä tavalla 
täyttämään avoimuudelle ja 
kirjanpitokäytännöille asetetut 
vaatimukset.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 
täytäntöönpanosäädöksellä neljän 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Jos komission arvio 
jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 
delegoidulla säädöksellä kahden 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Päätöksen on 
perustuttava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arviointiin sekä 
viestintään asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa, ja siinä on huomioitava 
mahdolliset korjaukset. Jos komission 
arvio jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma ei täytä 
tyydyttävästi 16 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä kriteerejä, jäsenvaltiolle ei 
myönnetä rahoitusosuutta.

c) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma ei täytä 
tyydyttävästi 16 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä kriteerejä, jäsenvaltiolle ei 
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myönnetä rahoitusosuutta ja tämän 
artiklan 5 kohtaa sovelletaan.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rahoitusosuus, joka maksetaan 
erissä sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
tyydyttävällä tavalla saavuttanut elpymis- 
ja palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanoon liittyvät yksilöidyt 
välitavoitteet ja tavoitteet;

a) rahoitusosuus, joka maksetaan 
erissä sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
saavuttanut elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon 
liittyvät yksilöidyt välitavoitteet ja 
tavoitteet;

Perustelu

Välitavoitteet ja tavoitteet on todella saavutettava, ei ainoastaan ”tyydyttävällä tavalla”.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos komissio antaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta kielteisen 
arvion, se toimittaa asianmukaisesti 
perustellun arvion neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on 
toimittanut ehdotuksen.

5. Jos komissio antaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta kielteisen 
arvion, se toimittaa asianmukaisesti 
perustellun arvion neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on 
toimittanut ehdotuksen. Komissio voi tulla 
Euroopan parlamentin asiasta vastaaviin 
valiokuntiin niiden kutsusta selittämään 
kielteistä arviotaan. Komissio asettaa 
asiaa koskevat tiedot Euroopan 
parlamentin ja neuvoston saataville 
samanaikaisesti ja yhtäläisin ehdoin.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen ei 
ole jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se hylkää pyynnön 
neljän kuukauden kuluessa siitä kun se on 
virallisesti esitetty annettuaan ensin 
jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa yhden kuukauden 
kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

3. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen ei 
ole jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se hylkää pyynnön 
neljän kuukauden kuluessa siitä kun se on 
virallisesti esitetty annettuaan ensin 
jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa yhden kuukauden 
kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta. Jos täytäntöönpano 
on estynyt jostakin seuraavista syistä, 
muutoksia ei hyväksytä, ennen kuin on 
suoritettu täydellinen tutkinta seuraavissa 
tapauksissa: huono hallinnointi, 
sääntöjenvastaisuudet ja petokset.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksytyssä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmassa 
esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet 
on saavutettu, asianomaisen jäsenvaltion 
on toimitettava komissiolle 
rahoitusosuuden ja tarvittaessa lainaerän 
maksamista koskeva asianmukaisesti 
perusteltu pyyntö. Jäsenvaltiot voivat 
esittää tällaisia maksupyyntöjä komissiolle 
puolivuosittain. Komissio arvioi kahden 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta, onko 17 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa päätöksessä asetetut 
välitavoitteet ja tavoitteet toteutettu 
tyydyttävästi. Arvioinnissa on otettava 
huomioon myös 17 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu operatiivinen järjestely. 
Asiantuntijat voivat avustaa komissiota.

Kun komission delegoidulla säädöksellä 
hyväksytyssä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa esitetyt sovitut 
välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, 
asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle rahoitusosuuden ja tarvittaessa 
lainaerän maksamista koskeva 
asianmukaisesti perusteltu pyyntö. 
Jäsenvaltiot voivat esittää tällaisia 
maksupyyntöjä komissiolle puolivuosittain. 
Komissio arvioi kahden kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, onko 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä asetetut välitavoitteet ja 
tavoitteet saavutettu. Arvioinnissa on 
otettava huomioon myös 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen 
järjestely. Jos ilmoitetaan 
sääntöjenvastaisuuksista tai petoksista tai 
oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta, 
komissio laatii arvion siitä, missä määrin 
tämä on vaikuttanut tavoitteiden 
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saavuttamiseen. Asiantuntijat voivat 
avustaa komissiota.

Perustelu

Maksujen keskeyttämisen on perustuttava komission tekemään arviointiin. Tarkoituksena on 
mahdollistaa maksujen keskeyttäminen ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien, petosten ja 
oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen vuoksi. Nämä perusteet olisi nimenomaisesti sisällytettävä 
syihin, joiden perusteella komissio laatii arvionsa.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio toteaa 3 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin tulosten perusteella, että 17 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä asetettuja välitavoitteita ja 
tavoitteita ei ole saavutettu tyydyttävästi, 
rahoitusosuuden maksaminen keskeytetään 
joko kokonaan tai osittain. Asianomainen 
jäsenvaltio voi esittää huomautuksensa 
kuukauden kuluessa komission arvioinnin 
tiedoksiantamisesta.

Jos komissio toteaa 3 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin tulosten perusteella, että 17 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä asetettuja välitavoitteita ja 
tavoitteita ei ole saavutettu, 
rahoitusosuuden maksaminen keskeytetään 
joko kokonaan tai osittain. Komissio voi 
ilmoittaa, mitä toimenpiteitä on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
tavoitteet ja välitavoitteet saavutetaan. 
Asianomainen jäsenvaltio voi esittää 
huomautuksensa kuukauden kuluessa 
komission arvioinnin tiedoksiantamisesta.

Perustelu

Annetaan komissiolle mahdollisuus ilmoittaa, mitä korjaavia toimia jäsenvaltio voi toteuttaa 
tai sen on toteutettava. Lisäksi välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettava.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeytys lopetetaan, kun jäsenvaltio on 
toteuttanut tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan 17 artiklan 1 kohdassa 

Keskeytys lopetetaan, kun jäsenvaltio on 
toteuttanut tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan 17 artiklan 1 kohdassa 
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tarkoitettujen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen.

tarkoitettujen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen ja 
taannut, että epätyydyttävällä tavalla 
käytetyt varat maksetaan takaisin.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä kuuden 
kuukauden kuluessa keskeytyksen 
alkamisesta, komissio peruuttaa 
rahoitusosuuden määrän 
varainhoitoasetuksen 14 artiklan 1 
kohdan nojalla annettuaan jäsenvaltiolle 
tilaisuuden esittää huomautuksensa kahden 
kuukauden kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

6. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä kuuden 
kuukauden kuluessa keskeytyksen 
alkamisesta, komissio asettaa 
asianomaisen rahoitusosuuden määrän 
alue- ja paikallisviranomaisten ja muiden 
sidosryhmien, myös 
työmarkkinaosapuolten ja elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa yksilöityihin 
haasteisiin ratkaisemiseen osallistuvien 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
saataville annettuaan jäsenvaltiolle 
tilaisuuden esittää huomautuksensa kahden 
kuukauden kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
saavuttanut konkreettista edistymistä 
minkään olennaisen välitavoitteen tai 
tavoitteen suhteen kahdeksantoista 
kuukauden kuluessa 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen hyväksymisestä, 
rahoitusosuuden määrä peruutetaan 
varainhoitoasetuksen 14 artiklan 1 
kohdan nojalla.

7. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
saavuttanut konkreettista edistymistä 
minkään olennaisen välitavoitteen tai 
tavoitteen suhteen kahdeksantoista 
kuukauden kuluessa 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen hyväksymisestä, 
rahoitusosuuden määrä asetetaan alue- ja 
paikallisviranomaisten ja muiden 
sidosryhmien, kuten 
työmarkkinaosapuolten ja elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa yksilöityjen 
haasteiden ratkaisemiseen osallistuvien 
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kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
saataville.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Unionin taloudellisten etujen 

suojaaminen
Tukivälineestä tukea saavien 
jäsenvaltioiden on varmistettava unionin 
taloudellisten etujen suojaaminen 
oikeasuhtaisin toimenpitein, mukaan 
lukien sääntöjenvastaisuuksien ja 
petosten ehkäiseminen, havaitseminen, 
tutkiminen ja oikaiseminen ja niistä 
raportoiminen, hukattujen, aiheettomasti 
maksettujen tai virheellisesti käytettyjen 
varojen takaisinperintä ja tarvittaessa 
hallinnollisten seuraamusten 
määrääminen. Tukivälineen 
täytäntöönpanoon osallistuvien 
viranomaisten, lopullisten tuensaajien 
sekä osallistuvien kolmansien osapuolten 
on myönnettävä tarvittavat oikeudet ja 
pääsy komissiolle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle, Euroopan 
syyttäjävirastolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle, kun nämä 
käyttävät toimivaltaansa.
1. Pannessaan tukivälinettä 
täytäntöön jäsenvaltioiden on sen 
tuensaajina tai lainanottajina toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi, 
mukaan lukien tukivälineen hakijoihin 
kohdistuvat pakolliset due diligence -
tarkastukset, ja erityisesti sen 
varmistamiseksi, että kaikki elpymis- ja 
palautumissuunnitelman mukaisten 
uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet 
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ovat sovellettavan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia.
2. Edellä 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa sopimuksissa ja 19 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä on 
määrättävä seuraavista jäsenvaltioiden 
velvoitteista:
a) niiden on tarkastettava säännöllisesti, 
että myönnetty rahoitus on käytetty 
asianmukaisesti kaikkien sovellettavien 
sääntöjen mukaisesti ja että elpymis- ja 
palautumissuunnitelman mukaisten 
uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanotoimet on toteutettu 
asianmukaisesti kaikkien sovellettavien 
sääntöjen mukaisesti, unionin oikeus ja 
kansallinen lainsäädäntö mukaan 
luettuina;
b) niiden on toteutettava asianmukaisia 
toimenpiteitä petosten, lahjonnan ja 
varainhoitoasetuksen 61 artiklan 2 ja 3 
kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen 
ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja 
ratkaisemiseksi ja nostettava 
tuomioistuimessa kanne väärään 
tarkoitukseen käytettyjen varojen 
takaisinperimiseksi, myös kaikkien 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisten uudistusten ja 
investointihankkeiden täytäntöönpanoon 
liittyvien toimenpiteiden osalta;
c) niiden on liitettävä maksupyyntöön i) 
johdon vahvistuslausuma siitä, että varat 
on käytetty niiden aiottuun tarkoitukseen, 
että maksupyynnön yhteydessä toimitetut 
tiedot ovat täydelliset, tarkat ja luotettavat 
ja että käyttöön otetut 
valvontajärjestelmät antavat tarvittavat 
takeet siitä, että varoja on hallinnoitu 
kaikkien sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti; ja ii) yhteenveto suoritetuista 
tarkastuksista ja valvonnasta, mukaan 
lukien havaitut puutteet ja mahdollisesti 
toteutetut korjaavat toimet;
d) niiden on kerättävä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman mukaisten 
uudistusten ja investointihankkeiden 
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täytäntöönpanoon liittyviin 
toimenpiteisiin liittyvien varojen käyttöä 
koskevaa tarkastusta ja valvontaa varten 
seuraavat tietoluokat sähköisessä haut 
mahdollistavassa muodossa yhteen 
tietokantaan: i) varojen lopullisen saajan 
nimi; ii) toimeksisaajan ja alihankkijan 
nimi, jos varojen lopullinen saaja on 
hankintaviranomainen julkisia 
hankintoja koskevan unionin tai 
kansallisen säännöksen mukaisesti; iii) 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen 
20 päivänä toukokuuta 2015 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 
kohdassa määritellyn varojen saajan tai 
toimeksisaajan tosiasiallisen omistajan ja 
edunsaajan / tosiasiallisten omistajien ja 
edunsaajien etunimi tai etunimet, 
sukunimi tai sukunimet ja syntymäaika; 
iv) luettelo kaikista elpymis- ja 
palautumissuunnitelman mukaisten 
uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanoon liittyvistä 
toimenpiteistä sekä julkisen rahoituksen 
kokonaismäärä siten, että ilmoitetaan 
tukivälineestä ja muista unionin 
rahastoista maksettujen varojen määrä;
e) niiden on asetettava kaikille elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyvien 
uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanoon liittyviin 
toimenpiteisiin maksettavien varojen 
lopullisille saajille tai kaikille muille 
niiden täytäntöönpanoon osallistuville 
henkilöille tai yhteisöille velvoite antaa 
komissiolle, OLAFille, EPPOlle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle 
nimenomainen valtuutus käyttää niiden 
varainhoitoasetuksen 129 artiklan 1 
kohdassa säädettyjä oikeuksia sekä 
asettaa vastaavia velvoitteita kaikille 
maksettujen varojen lopullisille saajille;
f) niiden on pidettävä kirjaa asetuksen 
[varainhoitoasetus] 132 artiklan 
mukaisesti.
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3. Edellä 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa sopimuksissa ja 19 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä on 
myös määrättävä komission oikeudesta 
vähentää suhteellisesti tukivälineen 
mukaista tukea ja periä takaisin kaikki 
unionin talousarvioon maksettavat 
määrät tai pyytää lainan ennenaikaista 
takaisinmaksua, jos kyseessä on unionin 
taloudellisia etuja vahingoittava petos, 
lahjonta tai eturistiriita tai jos mainituista 
sopimuksista ja päätöksistä johtuvia 
velvoitteita rikotaan. Päättäessään 
takaisinperinnän tai vähennyksen 
määrästä tai ennenaikaisesti takaisin 
maksettavasta määrästä komissio 
noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja 
ottaa huomioon unionin taloudellisiin 
etuihin vaikuttavan petoksen, lahjonnan 
tai eturistiriidan tai velvoitteiden 
rikkomisen vakavuuden. Jäsenvaltiolle on 
annettava mahdollisuus esittää 
huomautuksensa ennen tuen 
vähentämistä tai ennenaikaisen 
takaisinmaksun pyytämistä.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
19 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 b artikla
Maksut lopullisille tuensaajille

1. Tukivälineestä tukea saavan 
talouden toimijan tosiasiallisen omistajan 
ja edunsaajan, jos kyseinen omistaja on 
luonnollinen henkilö, investointeja varten 
saamalla kokonaismäärällä on oltava 
yläraja. Ylärajaksi vahvistetaan 1 000 000 
euroa tosiasiallista omistajaa ja 
edunsaajaa kohti. Komissiolle on 
ilmoitettava, jos yläraja ylittyy. Komissio 
arvioi tapauskohtaisesti, voidaanko 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa myöntää poikkeus. Komissio 
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laatii selkeästi määritellyt ja objektiiviset 
perusteet, jotka julkistetaan ilman 
aiheetonta viivytystä ohjeina 
jäsenvaltioiden viranomaisille.
2. Tuensaajista, joille on myönnetty 
poikkeus 1 000 000 euron ylärajan 
ylittämiseen, on luotava erillinen 
tietovarasto. Komissio kerää tiedot 
kaikista kullekin tuensaajalle, mukaan 
lukien tosiasialliset omistajat ja 
edunsaajat, suoritetuista maksuista 
digitaalisessa 
tulosraportointijärjestelmässä ja kokoaa 
yhteen kokonaismäärän kutakin 
tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 
kohden.
3. Tulosraportointijärjestelmää on 
mukautettava tätä tarkoitusta varten.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
19 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 b artikla
Ulkoinen tarkastus

1. Tilintarkastustuomioistuin käyttää 
valtuuksiaan tämän asetuksen 7 artiklan 
mukaisesti sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 
artiklan 1 kohdan mukaisesti.
2. Tilintarkastustuomioistuimelle on 
ilmoitettava asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 60 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista työjärjestyksistä, mukaan 
lukien tulojen ja menojen hyväksyjien 
nimittäminen, ja kyseisen asetuksen 
79 artiklassa tarkoitetusta 
valtuutusasiakirjasta.
3. Tilintarkastustuomioistuin voi 
komission, neuvoston tai parlamentin 
pyynnöstä antaa lausuntoja 
tukivälineeseen liittyvistä asioista.
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4. Samanaikaisesti asetuksen (EU, 
Euratom) 2018/1046 258 artiklassa 
tarkoitetun vuosikertomuksen kanssa 
tilintarkastustuomioistuin toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta 
sekä niiden perustana olevien 
tukivälineen toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta, ja 
tarkastuslausuma julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-
ohjausjakson yhteydessä raportoitava 
neljännesvuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely 
mukaan lukien, täytäntöönpanossa 
saavutetusta edistyksestä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden neljännesvuosiraportit on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita 
käytetään välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-
ohjausjakson yhteydessä raportoitava 
neljännesvuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely 
mukaan lukien, täytäntöönpanossa 
saavutetusta edistyksestä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden neljännesvuosiraportit on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita 
käytetään välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa. Avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi 
elpymis- ja palautumissuunnitelmista 
vastaavien jäsenvaltioiden edustajien sekä 
asiaankuuluvien toimielinten ja 
sidosryhmien edustajien on Euroopan 
parlamentin pyynnöstä tultava asiasta 
vastaaviin valiokuntiin keskustelemaan 
tässä asetuksessa säädetyistä ja sen 
nojalla toteutettavista toimenpiteistä. 
Jäsenvaltioiden on kaikissa menettelyn 
vaiheissa asetettava asiaa koskevat tiedot 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
saataville samanaikaisesti

Tarkistus 113
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota poistamaan arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission delegoidulla 
säädöksellä 17 artiklan mukaisesti, sekä 
tämän asetuksen 20 artiklassa tarkoitetut 
kansalliset raportit Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi toteuttaa 
tiedotustoimia varmistaakseen 
asianomaisessa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa suunniteltuun 
rahoitustukeen liittyvän unionin 
rahoituksen näkyvyyden, mukaan lukien 
yhteiset tiedotustoimet asianomaisten 
kansallisten viranomaisten kanssa.

2. Komissio voi toteuttaa 
tiedotustoimia varmistaakseen 
asianomaisessa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa suunniteltuun 
rahoitustukeen liittyvän unionin 
rahoituksen näkyvyyden käyttämällä 
näkyvästi unionin tunnusta, mukaan 
lukien yhteiset tiedotustoimet 
asianomaisten kansallisten ja alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä 
ammattialajärjestöjen ja asiaan liittyvien 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa. 
Komissio varmistaa tukivälineen varojen 
käytön näkyvyyden ilmoittamalla selvästi, 
että tuetuissa hankkeissa on käytettävä 
selvästi merkintää ”EU:n elpymisaloite”.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille puolivuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien välitavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtuneesta 
edistymisestä sekä suunnitelmien 
täydentävyydestä unionin nykyisten 
ohjelmien kanssa. 
Puolivuotiskertomuksiin sisällytetään 
toteutuneen unionin talousarvion 
jäsenvaltiokohtainen erittely, josta käy 
ilmi, mitä toimintoja on tuettu unionin 
talousarviosta, mukaan lukien kutakin 
lopullista tuensaajaa kohti vastaanotetut 
yhteenlasketut määrät digitaalista 
tulosraportointijärjestelmää käyttäen.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ottavat käyttöön yksinkertaiset ja 
selkeät menettelyt, jotta asiaan liittyville 
viranomaisille ja varojen lopullisille 
saajille ei aiheudu liiallista hallinnollista 
rasitusta;

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Digitaaliseen 
tulosraportointijärjestelmään kootaan 
yhteen tiedot, joiden avulla voidaan 
määrittää tukivälineestä kussakin 
jäsenvaltiossa toteutettuihin toimiin 
osoitetun rahoitustuen lopulliset saajat, 
niiden tosiasialliset omistajat ja 
edunsaajat mukaan luettuina. 
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Kansallisten viranomaisten vastuulla on 
toteuttaa täydellinen due diligence -
tarkastus;

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vuosikertomus Puolivuotiskertomus

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen tällä asetuksella perustetun 
tukivälineen täytäntöönpanosta.

1. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
puolivuosittain kertomuksen tällä 
asetuksella perustetun tukivälineen 
täytäntöönpanosta.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuosikertomuksessa on oltava 
tiedot siitä, miten asianomaiset jäsenvaltiot 
ovat edistyneet elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa tukivälineen puitteissa.

2. Puolivuotiskertomuksessa on 
oltava tiedot siitä, miten asianomaiset 
jäsenvaltiot ovat edistyneet elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa tukivälineen puitteissa, 
sekä maksujen mahdollisista muutoksista.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Vuosikertomuksessa on oltava 
myös seuraavat tiedot:

3. Puolivuotiskertomuksessa on 
oltava myös seuraavat tiedot:

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) täydellinen luettelo tukivälineen 
lopullisista tuensaajista sekä kunkin 
kokonaan tai osittain tukivälineestä 
rahoitetun toiminnan tarkoitus.

Perustelu

Jos tällainen luettelo julkistettaisiin, se auttaisi kaikkia asiaankuuluvia toimielimiä ja elimiä, 
kuten Euroopan parlamenttia, OLAFia, Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tai EPPOa, 
suorittamaan tarvittavat tarkastukset.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kutakin jäsenvaltiota koskeva osio, 
jossa esitetään yksityiskohtaisesti, kuinka 
moitteettoman varainhoidon periaatetta 
noudatetaan varainhoitoasetuksen 
61 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vuosikertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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osana integroitua talous- ja 
vastuuvelvollisuusraportointia, ja se on 
osa asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 
260–262 artiklassa tarkoitettua 
komissiolle talousarvion toteuttamisesta 
vuosittain myönnettävää vastuuvapautta 
tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti 
komissiota koskevan 
vastuuvapausmietinnön erillisenä lukuna.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa 
syrjimättömällä tavalla suurelle yleisölle, 
myös tiedotusvälineiden kautta.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Antaakseen näkyvyyttä elpymis- ja 
palautumistukivälineen kautta 
annettavalle Euroopan unionin tuelle 
jäsenvaltioiden on tiedotettava 
kansalaisilleen tukivälineestä 
rahoitettavista hankkeista julkisten 
yleisradiopalvelujensa välityksellä. Jos 
investoinnit ylittävät 0,1 prosenttia 
jäsenvaltion BKT:sta, komission 
edustajan olisi oltava läsnä 
luovutusseremoniassa unionin 
investoinnin esiintuomiseksi.
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Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Viestintätoimissaan komission 
olisi hyödynnettävä paikallisia 
sidosryhmäverkostoja sen 
varmistamiseksi, että varat saavuttavat 
niitä tarvitsevat tuensaajat nopeasti, ja 
poistettava kaikki esteet, jotka haittaavat 
tukivälineen kautta saatavilla olevia 
varoja koskevaa tiedottamista.

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 14 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 14 
artiklassa 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 myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 



PE655.950v03-00 344/423 RR\1217780FI.docx

FI

olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) onko velvoite ottaa sidosryhmät 
mukaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
valmisteluprosessiin tämän asetuksen 15 
artiklan 5 kohdan mukaisesti täytetty 
kaikilta osin kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti.

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.7 a Elpymis- ja palautumissuunnitelman 
valmistelussa oli kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti asianmukaisesti mukana 
sidosryhmiä, kuten alue- ja 
paikallisviranomaisia (mukaan lukien 
jäsenvaltion pääkaupunki ja alueelliset 
pääkaupungit ja/tai 10 suurinta kaupunkia), 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä sekä 
työmarkkinaosapuolia ja talouden 
edustajia. Tämän kriteerin perusteella 
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suorittamassaan arvioinnissa komissio 
ottaa huomioon seuraavat seikat:
– jäsenvaltio käynnisti elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
valmisteluprosessin yhteydessä 
vuoropuhelun sidosryhmien kanssa, ja 
sidosryhmien lausuntojen keräämiseksi ja 
analysoimiseksi perustettiin organisoituja 
kanavia; sidosryhmien osallistumiseksi 
järjestettiin asianmukaisia foorumeita, 
joilla vaihdettiin näkemyksiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmista;
– jäsenvaltio tutki, arvioi ja otti huomioon 
sidosryhmien tekemät ehdotukset.
Luokitus
A – Suuressa määrin
B – Kohtalaisessa määrin
C – Vähäisessä määrin
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12.10.2020

ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Valmistelija: Corina Crețu

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Tässä pandemiassa on kyse 
paljon muustakin kuin terveyskriisistä; 
sen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset 
ovat erilaisia eri maissa, ja se 
mahdollisesti lisää köyhyyttä ja 
eriarvoisuutta unionissa. Näin ollen 
elpymis- ja palautumistukivälineen 
(jäljempänä ”tukiväline”) puitteissa 
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tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.

tehtävien investointien yhteydessä olisi 
puututtava olemassa olevaan terveyteen 
liittyvään eriarvoisuuteen kaikkialla 
EU:ssa, samalla kun taataan yhtäläinen 
suojelu kiinnittäen erityistä huomiota 
yhteiskunnan heikoimmassa asemassa 
oleviin. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita puuttumaan ja reagoimaan 
häiriöihin tehokkaammin ja toipumaan 
niistä nopeammin. Covid-19-kriisin 
keskipitkän ja pitkän aikavälin seuraukset 
koko taloudessa ja erityisesti 
terveydenhuollon alalla riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle ja 
koossapitävälle elpymisuralle ja vältetään 
maiden välisten erojen kasvaminen 
unionissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
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sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia. Sen vuoksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen 
ohjaamiseksi kestävälle uralle ja ylöspäin 
suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. Tämä on 
pandemiakriisin jälkeen entistäkin 
tarpeellisempaa nopean elpymisen 
pohjustamiseksi.

sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia, jotta vältetään edellisen 
maailmanlaajuisen talous-, sosiaali- ja 
finanssikriisin käsittelyn yhteydessä 
tehdyt virheet, jotka johtivat taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen syvenemiseen. Sen 
vuoksi uudistukset ovat ratkaisevan 
tärkeitä elpymisen ohjaamiseksi kestävälle 
uralle ja ylöspäin suuntautuvan 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion tukemiseksi. Tämä on entistäkin 
ratkaisevampaa nopean elpymisen sekä 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
taloudellisen kehityksen pohjustamiseksi.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Uudistuksen menestyksellisen 
johtamisen ja hallinnan edellytyksenä on 
hyvä hallinto. Viranomaisten ja monien 
eri sidosryhmien hallinnolliset valmiudet 
ovat avainasemassa tässä suhteessa 
samoin kuin talousarvion esittämisessä ja 
toteuttamisessa, tilinpäätöksen 
esittämisessä ja tilintarkastuksissa sekä 
taloushallinnon toimijoiden toimintaan 
kohdistettavassa valvonnassa ja 
vastuuvelvollisuudessa perussopimuksen 
322 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
varainhoitosääntöjen mukaisesti.  
Viranomaisten ja edunsaajien olisi siksi 
kehitettävä valmiuksia asianmukaisessa 
mittakaavassa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
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vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, 
jotta voidaan vauhdittaa elpymistä ja 
vahvistaa pitkän aikavälin 
kasvupotentiaalia. Investoiminen vihreään 
ja digitaaliseen teknologiaan, valmiuksiin 
ja prosesseihin, joilla pyritään tukemaan 
siirtymistä puhtaaseen energiaan, ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, 
joilla on eurooppalaista lisäarvoa ja joilla 
voidaan edistää nopeampaa elpymistä 
jäsenvaltioissa, sitä, että tuhannet unionin 
kansalaiset välttyvät työpaikkansa 
menettämiseltä, ja keskipitkän ja pitkän 
aikavälin kasvupotentiaalin vahvistamista. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin, 
joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen, kohtuuhintaiseen ja 
uusiutuvaan energiaan ja parantamaan 
energiatehokkuutta ja tuottavuutta 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää osallistavan ja 
kestävän kasvun edistämiseksi ja 
saavuttamiseksi sekä laadukkaiden 
työpaikkojen syntymisen edistämiseksi ja 
kilpailukyvyn tukemiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja ja vauhdittamalla 
osaamistalouden kehitystä sekä 
vähentämään covid-19-pandemian 
paljastamaa eriarvoisuutta, erityisesti 
digitaalista kahtiajakoa perussopimuksen 
174 artiklan soveltamisalaan kuuluvilla 
alueilla. Tarvitaan enemmän investointeja 
digitalisaatioon, digitaaliseen innovointiin 
ja digitaalisiin yhteyksiin, jotka 
mahdollistavat oikeudenmukaisen 
siirtymisen kohti digitaalista taloutta 
erityisesti yhteiskunnan heikoimmassa 
asemassa oleville henkilöille, kuten 
ikäihmisille.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tukivälineen puitteissa tehtävien 
investointien osalta olisi vahvistettava 
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kumppanuusperiaatetta ja monitasoista 
hallintoa kaikilla alueilla ja kaikissa 
kunnissa.  Monitasoinen hallinto on 
tärkeä näkökohta EU-ohjausjakson 
yhteydessä, sillä covid-19-pandemia on 
vaikuttanut jäsenvaltioiden alueisiin eri 
tavoin. Näin ollen alue- ja 
paikallisviranomaisten, talouselämän 
osapuolten ja työmarkkinaosapuolten 
sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien 
asiaan liittyvien elinten, kuten 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen on 
olennaista tukivälineen toiminnan 
kannalta. Jäsenvaltioiden olisi kuultava 
kaikkia kumppaneita elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiaan laatiessaan ja 
täytäntöön pannessaan sekä 
varmistettava, että varat tavoittavat avun 
tarpeessa olevat edunsaajat nopeasti. 
Lisäksi covid-19-kriisi on koetellut 
suhteettomasti aloja, joilla työskentelee 
enimmäkseen alle 25-vuotiaita nuoria ja 
naisia ja joilla työttömyys on kasvussa, 
joten kyseisten alojen erityistilanne on 
otettava huomioon. Sukupuolten tasa-
arvoa olisikin edistettävä ensisijaisena 
painopisteenä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien laatimisen ja 
toteuttamisen kaikissa vaiheissa, jotta 
voidaan puuttua olemassa olevaan 
sukupuolten väliseen kuiluun. Sekä 
kaupunkialueisiin vihreän ja digitaalisen 
muutoksen käynnistäjinä että alueisiin, 
jotka kärsivät luonnonhaitoista tai 
väestörakenteeseen liittyvistä haitoista, 
olisi kiinnitettävä huomiota.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille vankkaa suoraa 
rahoitustukea innovatiivisen välineen 
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varten tällä asetuksella olisi perustettava 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan 
antaa tehokasta ja merkittävää 
rahoitustukea vauhdittamaan uudistusten ja 
niihin liittyvien julkisten investointien 
toteutusta jäsenvaltioissa. Tukivälineen 
olisi oltava kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

välityksellä. Tätä varten tällä asetuksella 
olisi perustettava tukiväline, jotta voidaan 
antaa tehokasta ja merkittävää 
rahoitustukea vauhdittamaan sellaisten 
uudistusten ja niihin liittyvien julkisten 
investointien toteutusta, jotka parantavat 
jäsenvaltioiden kestävyyttä ja 
kilpailukykyä. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Olisi noudatettava 
perussopimuksen 8, 10 ja 11 artiklassa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettuja horisontaalisia periaatteita 
sekä lapsen oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksesta ja vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita. 
Tukivälineen tavoitteet kattavat myös 
kestävän kehityksen sekä sen, että unioni 
edistää ympäristön laadun säilyttämistä, 
suojelua ja parantamista koskevaa 
päämäärää perussopimuksen 191 artiklan 
1 kohdan mukaisesti sekä Pariisin 
sopimuksessa tehtyjä sitoumuksia.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen.

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana yhdessä 
muiden kehitystä koskevien tavoitteiden 
kanssa ja unionin antamien, Pariisin 
sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumista 
koskevien sitoumusten muuntaminen 
käytännön toimiksi, tällä asetuksella 
perustettavalla tukivälineellä edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 
ympäristökestävyyttä sekä yleistavoitetta, 
jonka mukaan 30 prosenttia unionin 
talousarviomenoista osoitetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen. Komission 
ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
yhdenmukaisuus, johdonmukaisuus ja 
yhteisvaikutukset YK:n Agenda 2030 -
toimintaohjelman kanssa. Määritettäessä 
investointeja kestäviksi olisi sovellettava 
luokitusjärjestelmää, josta on säädetty 
muun muassa kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 
(EU) 2019/2088 muuttamisesta 18 
päivänä kesäkuuta 2020 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2020/8521 a ja 
kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta 
rahoituspalvelusektorilla 27 päivänä 
marraskuuta 2019 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) 2019/20881 b.
__________________
1 a EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13.
1 b EUVL L 317, 9.12.2019, s. 1.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
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tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on vihreän 
siirtymän mutta myös digitaalisen 
muutoksen edistämiseen. Niillä 
molemmilla on ensisijainen rooli 
taloutemme käynnistämisessä uudelleen ja 
nykyaikaistamisessa.

tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Samalla kun otetaan huomioon 
jäsenvaltion kasvuprioriteetit, 
asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on vihreän 
siirtymän mutta myös tietämykseen 
perustuvan digitaalisen muutoksen 
edistämiseen. Niillä molemmilla on 
ratkaiseva rooli taloutemme 
muuttamisessa ja nykyaikaistamisessa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla tukiväline kytketään 
talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan yhdenmukaisten 
täytäntöönpanoedellytysten 
varmistamiseksi, neuvostolle olisi 
annettava valta keskeyttää komission 
ehdotuksesta ja 
täytäntöönpanosäädöksillä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotuksia 
koskevien päätösten hyväksymisen 
määräaika ja keskeyttää tästä 
tukivälineestä suoritettavat maksut, jos 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
[yhteisiä säännöksiä koskevassa] 
asetuksessa (EU) XXX/XX vahvistettuun 
talouden ohjausprosessiin liittyvissä 
tapauksissa on tapahtunut merkittävä 
vaatimusten noudattamatta jättäminen. 
Neuvostolle olisi myös annettava valta 
kumota kyseiset, samoja asiaankuuluvia 
tapauksia koskevat keskeytykset 

Poistetaan.
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toimeenpanosäädöksillä komission 
ehdotuksesta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä. Näin voidaan myötävaikuttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
työpaikkojen syntyä ja kestävää kasvua.

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen sopusointuisemman 
kehityksen tukemiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tätä varten sen olisi 
osaltaan edistettävä jäsenvaltioiden 
palautumis- ja sopeutumiskyvyn 
parantamista, lievennettävä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tuettava vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta, joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä. Näin voidaan 
myötävaikuttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaalin palautumiseen kriisin 
jälkeen ja vauhdittaa investointeja 
keskeisillä aloilla, mikä edistää 
laadukkaiden työpaikkojen syntyä ja 
säilymistä, alle 25-vuotiaiden nuorten ja 
naisten työpaikat mukaan luettuina, 
sosiaalisten oikeuksien vahvistamista 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
mukaisesti sekä tukee kestävää kasvua 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Sen 
varmistamiseksi, ettei ketään jätetä 
jälkeen, olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota heikoimmassa asemassa oleviin 
väestönosiin. Tukivälineellä olisi myös 
edistettävä sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamista perussopimuksen 8 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto-, ympäristö- 
ja digitaalisia painopisteitä sekä 
kunnioitettava unionin sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(19) Jotta voidaan varmistaa että 
rahoitusosuus on merkityksellinen ja vastaa 
jäsenvaltioiden todellisia tarpeita toteuttaa 
ja saattaa päätökseen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin sisältyvät 
uudistukset ja investoinnit, on aiheellista 
vahvistaa enimmäisrahoitusosuus, joka on 
jäsenvaltioiden käytettävissä tukivälineestä 
myönnettävänä rahoitustukena (toisin 
sanoen tukena, jota ei makseta takaisin). 
Enimmäisrahoitusosuus olisi laskettava 
väestömäärän sekä kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaisen käänteisen 
bruttokansantuotteen (BKT) ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella.

(19) Jotta voidaan varmistaa että 
rahoitusosuus on merkityksellinen ja vastaa 
jäsenvaltioiden todellisia tarpeita toteuttaa 
ja saattaa päätökseen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin sisältyvät 
uudistukset ja investoinnit, on aiheellista 
vahvistaa enimmäisrahoitusosuus, joka on 
jäsenvaltioiden käytettävissä tukivälineestä 
myönnettävänä rahoitustukena (toisin 
sanoen tukena, jota ei makseta takaisin). 
Enimmäisrahoitusosuus olisi laskettava 
väestömäärän sekä kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaisen käänteisen 
bruttokansantuotteen (BKT) ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella ottaen 
huomioon työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevien (NEET) nuorten 
osuuden ja köyhyysriskiasteen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On tarpeen vahvistaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotusten sisältö ja 
menettely, jota noudattaen jäsenvaltiot 
toimittavat ehdotukset. Menettelyjen 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltion olisi toimitettava elpymis- ja 
palautumissuunnitelma viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta kansallisen 
uudistusohjelman erillisenä liitteenä. 
Nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa 
suunnitelmaluonnos yhdessä seuraavan 
vuoden talousarvioesityksen kanssa 15 
päivänä lokakuuta edellisenä vuonna.

(20) On tarpeen vahvistaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotusten sisältö ja 
menettely, jota noudattaen jäsenvaltiot 
toimittavat ehdotukset. Menettelyjen 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltion olisi toimitettava elpymis- ja 
palautumissuunnitelma viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta kansallisen 
uudistusohjelman erillisenä liitteenä. 
Nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
suunnitelmaluonnos yhdessä seuraavan 
vuoden talousarvioesityksen kanssa 15 
päivänä lokakuuta edellisenä vuonna. 
Jäsenvaltioiden toimittamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat olisi asetettava 
julkisesti saataville.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Euroopan 
parlamentilla olisi oltava saatavillaan 
kaikki tiedot komission ja jäsenvaltioiden 
välillä yksittäisistä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmista käytävistä 
neuvotteluista prosessin kaikissa 
vaiheissa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi yksilöitävä 
jälkeenjääneet alat ja esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, laadukkaiden 
työpaikkojen syntymiseen, myös alle 25-
vuotiaille nuorille ja naisille, sosiaalisten 
oikeuksien vahvistamiseen sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn tehostamiseen, jotta 
erilaisiin epäsymmetrisiin ja symmetrisiin 
häiriöihin voidaan vastata paremmin. Sen 
olisi sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla 
on merkitystä vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä kilpailukyvyn 
vahvistamisen kannalta. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio 
noudattaa kaikilta osin prosessin 
kansallista omavastuullisuutta, ja ottaa 
sen vuoksi huomioon asianomaisen 
jäsenvaltion esittämät perustelut ja seikat 
sekä arvioi, odotetaanko jäsenvaltion 
ehdottaman elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle 
EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetussa 
maakohtaisessa suosituksessa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; odotetaanko suunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina; ja onko 
odotettavissa, että jäsenvaltion ehdottamat 
järjestelyt takaavat elpymis- ja 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio ottaa 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat ja asiaan 
osallisten sidosryhmien antaman 
hyväksynnän sekä arvioi, odotetaanko 
jäsenvaltion ehdottaman elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle 
EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetussa 
maakohtaisessa suosituksessa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
terveydenhuollon kestävyyden 
parantamista sekä kilpailukyvyn 
vahvistamista ja niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista; odotetaanko 
suunnitelman tuottavan asianomaisessa 
jäsenvaltiossa pysyviä vaikutuksia; 
odotetaanko suunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion kestävän ja 
osallistavan kasvupotentiaalin, 
investointien houkuttelemisen, 
laadukkaiden työpaikkojen syntymisen 
kaikille sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
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palautumissuunnitelman sekä ehdotettujen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden ja niihin 
liittyvien indikaattorien tuloksellisen 
toteutumisen.

julkisia sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
investointihankkeita johdonmukaisina, 
tehokkaina ja riittävinä toimina; ja onko 
odotettavissa, että jäsenvaltion ehdottamat 
järjestelyt takaavat elpymis- ja 
palautumissuunnitelman sekä ehdotettujen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden ja niihin 
liittyvien indikaattorien tuloksellisen 
toteutumisen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Yksinkertaisuuden vuoksi 
rahoitusosuuden määrittelyssä olisi 
noudatettava yksinkertaisia kriteerejä. 
Rahoitusosuus olisi määritettävä 
asianomaisen jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioitujen kokonaiskustannusten 
perusteella.

(25) Yksinkertaisuuden vuoksi 
rahoitusosuuden määrittelyssä olisi 
noudatettava yksinkertaisia kriteerejä, 
joissa otetaan huomioon jäsenvaltion 
tarpeet. Rahoitusosuus olisi määritettävä 
asianomaisen jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioitujen kokonaiskustannusten 
perusteella.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta voidaan varmistaa, että 
rahoitustukea myönnetään etupainotteisesti 
ensimmäisinä kriisin jälkeisinä vuosina ja 
että se on yhteensopiva tähän välineeseen 
käytettävissä olevan rahoituksen kanssa, 
varoja olisi kohdennettava jäsenvaltioiden 
käyttöön 31 päivään joulukuuta 2024 
saakka. Sen vuoksi tukeen, jota ei makseta 
takaisin, käytettävissä olevasta määrästä 
vähintään 60:tä prosenttia koskevat 
oikeudelliset sitoumukset olisi tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. 
Jäljellä olevasta määrästä olisi tehtävä 

(27) Jotta voidaan varmistaa, että 
rahoitustukea myönnetään etupainotteisesti 
ensimmäisinä kriisin jälkeisinä vuosina ja 
että se on yhteensopiva tähän välineeseen 
käytettävissä olevan rahoituksen kanssa, 
varoja olisi kohdennettava jäsenvaltioiden 
käyttöön 31 päivään joulukuuta 2025 
saakka. Sen vuoksi tukeen, jota ei makseta 
takaisin, käytettävissä olevasta määrästä 
vähintään 60:tä prosenttia koskevat 
oikeudelliset sitoumukset olisi tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. 
Jäljellä olevasta määrästä olisi tehtävä 
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oikeudelliset sitoumukset 31 päivään 
joulukuuta 2024 mennessä.

oikeudelliset sitoumukset 31 päivään 
joulukuuta 2025 mennessä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -
investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
vihreään siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta, ja sen myötä sillä, että 
suunnitelman kustannukset ovat 
suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota ei 
makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -
investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
vihreään siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta, ja sen myötä sillä, että 
suunnitelman kustannukset ovat 
suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota ei 
makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2025. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(32) Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset 
säännöt talousarviositoumuksia, maksuja, 
maksujen keskeyttämistä ja peruuttamista 
sekä varojen takaisinperintää varten. 
Ennustettavuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava esittää 
maksupyyntöjä kaksi kertaa vuodessa. 
Maksut olisi suoritettava erissä ja niiden 
olisi perustuttava komission myönteiseen 
arvioon jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanosta. Rahoitus olisi voitava 
keskeyttää ja peruuttaa, jos jäsenvaltio ei 
ole pannut elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa täytäntöön 
tyydyttävällä tavalla. Olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaiset 
kuulemismenettelyt sen varmistamiseksi, 
että rahoituksen keskeyttämistä ja 
peruuttamista ja maksettujen määrien 
takaisinperintää koskevassa komission 
päätöksessä kunnioitetaan jäsenvaltioiden 
oikeutta esittää huomautuksia.

(32) Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset 
säännöt talousarviositoumuksia, maksuja, 
maksujen keskeyttämistä ja peruuttamista 
sekä varojen takaisinperintää varten. 
Ennustettavuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava esittää 
maksupyyntöjä kaksi kertaa vuodessa. 
Maksut olisi suoritettava erissä ja niiden 
olisi perustuttava komission myönteiseen 
arvioon jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanosta, ja etusijalle olisi 
asetettava toimenpiteet puutteiden 
korjaamiseksi seuraamusten 
määräämisen sijaan. Rahoitus olisi 
voitava keskeyttää ja peruuttaa, jos 
jäsenvaltio ei ole pannut elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa täytäntöön 
tyydyttävällä tavalla. Olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaiset 
kuulemismenettelyt sen varmistamiseksi, 
että rahoituksen keskeyttämistä ja 
peruuttamista ja maksettujen määrien 
takaisinperintää koskevassa komission 
päätöksessä kunnioitetaan jäsenvaltioiden 
oikeutta esittää huomautuksia. Komission 
olisi ilmoitettava Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle jäsenvaltiolle suoritettavien 
maksujen keskeyttämistä tai 
peruuttamista koskevasta päätöksestään. 
Täytäntöönpanon valvomiseksi 
tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi EU-
ohjausjakson yhteydessä suunnitellun 
mukaisesti raportoitava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanossa tapahtuneesta 
edistymisestä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat olisi 
läpinäkyvyyden nimissä annettava tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
komission olisi toteutettava tiedotustoimia 
tarpeen mukaan.

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat sekä täydellinen 
luettelo lopullisista edunsaajista on 
läpinäkyvyyden nimissä annettava tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
komission olisi toteutettava tiedotustoimia 
tarpeen mukaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201314, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9515, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9616 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193917 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 
ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, 
joihin sisältyvät myös paikan päällä 
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, 
selvittääkseen, onko kyse unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavasta 
petoksesta, lahjonnasta tai muusta 
laittomasta toiminnasta. Asetuksen (EU) 
2017/1939 nojalla Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia 
ja muuta laitonta toimintaa, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, 
sekä nostaa niistä syytteen Euroopan 

(40) Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201314, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9515, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9616 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193917 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 
ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, 
joihin sisältyvät myös paikan päällä 
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, 
selvittääkseen, onko kyse unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavasta 
petoksesta, lahjonnasta tai muusta 
laittomasta toiminnasta. Asetuksen (EU) 
2017/1939 nojalla Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia 
ja muuta laitonta toimintaa, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, 
sekä nostaa niistä syytteen Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137118 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että 
unionin rahastojen täytäntöönpanoon 
osallistuvat kolmannet osapuolet 
myöntävät vastaavat oikeudet komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle.

parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137118 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että 
unionin rahastojen täytäntöönpanoon 
osallistuvat kolmannet osapuolet 
myöntävät vastaavat oikeudet komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle. Euroopan 
parlamentin olisi harjoitettava 
demokraattista ennakkovalvontaa ja 
suoritettava jälkitarkastuksia 
varmistaakseen, että tukivälineestä 
myönnetyt varat käytetään 
asianmukaisesti ja että ne tuovat EU:n 
tason lisäarvoa ja että niillä tuetaan 
jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista 
palautumiskykyä. Jäsenvaltioita 
kannustetaankin hyväksymään ja 
soveltamaan vaikuttavia 
petostentorjuntatoimia, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden ja unionin tasolla 
toimivien nykyisten 
petostentorjuntavirastojen, kuten OLAFin 
ja tarvittaessa EPPOn, tuella, sekä 
valvomaan oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamista.

_________________ _________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

15 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 
1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 

15 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 
1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
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etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

16 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

16 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

17 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

17 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’talouspolitiikan koordinoinnin 
eurooppalaisella ohjausjaksolla’, 
jäljempänä ’EU-ohjausjakso’, 7 päivänä 
heinäkuuta 1997 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1466/9720. 2 -a 
artiklassa säädettyä menettelyä.

3. ’talouspolitiikan koordinoinnin 
eurooppalaisella ohjausjaksolla’, 
jäljempänä ’EU-ohjausjakso’, 7 päivänä 
heinäkuuta 1997 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1466/9720. 2 -a 
artiklassa säädettyä menettelyä. Tätä 
asetusta sovellettaessa sitä täydennetään 
ottamalla mukaan alueet, kaupungit ja 
kunnat.

_________________ _________________
20 Neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, 
annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan 
sekä talouspolitiikan valvonnan ja 

20 Neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, 
annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan 
sekä talouspolitiikan valvonnan ja 
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yhteensovittamisen tehostamisesta (EYVL 
L 209, 2.8.1997, s. 1).

yhteensovittamisen tehostamisesta (EYVL 
L 209, 2.8.1997, s. 1).

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla 3 artikla

Soveltamisala Soveltamisala

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, myös hoitoalaan, 
kilpailukykyyn, palautumiseen, 
koordinointivalmiuksiin, kriisitoiminnan 
menettelyihin, tuottavuuteen, koulutukseen 
ja osaamiseen, tutkimukseen ja 
innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja siten osaltaan palauttaa unionin 
talouksien kasvupotentiaali, edistää 

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta aiempaa 
sopusointuisemman kehityksen 
aikaansaamiseksi parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia 
puuttuen samalla sosiaaliseen 
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työpaikkojen luomista covid-19-kriisin 
jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

eriarvoisuuteen sekä tukemalla vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta ja siten 
osaltaan palauttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaali tekemällä unionista 
aiempaa kilpailukykyisempi 
osaamistalous, edistää työpaikkojen 
luomista ja säilyttämistä covid-19-kriisin 
jälkeen erityisesti terveydenhuoltoalalla 
sekä edistää kestävää kasvua keskipitkällä 
ja pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Horisontaaliset periaatteet

1. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava perusoikeuksien 
kunnioittaminen ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan noudattaminen 
tukivälineen täytäntöönpanossa.
Perusoikeuskirja käsittää kaikki 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön kattamat oikeudet, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 
vahvistetut oikeudet ja vapaudet sekä 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
yhteisestä valtiosääntöperinteestä ja 
muista kansainvälisistä välineistä johtuvat 
muut oikeudet ja periaatteet, ja siksi on 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä 
näiden perusoikeuksien rikkomisen 
ehkäisemiseksi, kuten syrjinnän vastaisia 
ja sukupuolten epätasa-arvoa torjuvia 
toimenpiteitä.
2. Tukivälineen tavoitteita 
toteutetaan perussopimuksen 11 
artiklassa vahvistettua kestävän 
kehityksen edistämisen tavoitetta 
noudattaen.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös 
menoja, jotka liittyvät kunkin välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja 
viestintätoimiin, mukaan lukien unionin 
poliittisia painopisteitä koskeva komission 
tiedottaminen, sikäli kuin painopisteet 
liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, 
sekä tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon 
keskittyviin tietoteknisiin verkkoihin ja 
organisaation omiin 
tietotekniikkavälineisiin liittyviä menoja 
sekä kaikkia muita teknisen ja 
hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu kunkin välineen 
hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa 
myös kustannuksia, jotka aiheutuvat 
muista tukitoimista, kuten 
laadunvalvonnasta ja hankkeiden 
seurannasta kentällä, sekä 
vertaisneuvonnasta ja uudistusten ja 
investointien arviointiin ja toteuttamiseen 
liittyvistä asiantuntijapalveluista.

2 Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös 
menoja, jotka liittyvät kunkin välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, tiedotus- ja 
viestintätoimiin, mukaan lukien unionin 
poliittisia painopisteitä koskeva komission 
tiedottaminen, sekä hallinnollisen tuen 
menoja, joita komissiolle, jäsenvaltioille 
tai hallintoviranomaisille aiheutuu kunkin 
välineen toiminnasta. Menoilla voidaan 
kattaa myös kustannuksia, jotka 
aiheutuvat muista tukitoimista, kuten 
laadunvalvonnasta ja hankkeiden 
seurannasta kentällä sekä uudistusten ja 
investointien arviointiin ja toteuttamiseen 
liittyvästä vertaisneuvonnasta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Yhteistyössä hallinnoitavista ohjelmista 

peräisin olevat varat
Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä 
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varoja voidaan niiden pyynnöstä siirtää 
tukivälineen käyttöön. Komissio käyttää 
kyseisiä varoja suoraan 
varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti. Kyseisiä 
varoja on käytettävä asianomaisen 
jäsenvaltion hyväksi.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elpymis- ja palautumistukivälineestä 
myönnettävä tuki täydentää muista unionin 
rahastoista ja ohjelmista myönnettävää 
tukea. Uudistus- ja investointihankkeille 
voidaan myöntää tukea muista unionin 
ohjelmista ja välineistä edellyttäen, että 
tällaisella tuella ei kateta samoja 
kustannuksia.

Elpymis- ja palautumistukivälineestä 
myönnettävä tuki täydentää muista unionin 
rahastoista ja ohjelmista myönnettävää 
tukea, mutta päällekkäisyyttä on kuitenkin 
vältettävä. Uudistus- ja 
investointihankkeille voidaan myöntää 
tukea muista unionin ohjelmista ja 
välineistä edellyttäen, että tällaisella tuella 
ei kateta samoja kustannuksia.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään 

talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan

1. Sellaisen merkittävän noudattamatta 
jättämisen yhteydessä, joka liittyy mihin 
tahansa […] koskevista yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 15 artiklan 7 
kohdassa säädettyyn tapaukseen, 
neuvosto päättää komission ehdotuksesta 
täytäntöönpanosäädöksellä keskeyttää 17 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten hyväksymisen määräajan tai 
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keskeyttää elpymis- ja 
palautumistukivälineestä suoritettavat 
maksut.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua maksujen 
keskeyttämistä koskevaa päätöstä 
sovelletaan maksatushakemuksiin, jotka 
on toimitettu sen päivän jälkeen, jona 
päätös keskeytyksestä tehtiin.
Jäljempänä 17 artiklassa tarkoitettua 
määräajan keskeyttämistä sovelletaan sitä 
päivää seuraavasta päivästä, jona 1 
kohdassa tarkoitettu päätös tehtiin.
Jos maksut keskeytetään, sovelletaan [...] 
koskevista yhteisistä säännöksistä 
annetun asetuksen 15 artiklan 9 kohtaa.
2. Minkä tahansa […] koskevista 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
15 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun 
tapauksen yhteydessä neuvosto päättää 
komission ehdotuksesta 
täytäntöönpanosäädöksellä kumota 
edeltävässä kohdassa tarkoitetun 
määräajan tai maksujen keskeytyksen.
Asianomaisia menettelyjä tai maksuja on 
jatkettava keskeyttämisen kumoamista 
seuraavana päivänä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion 
enimmäisrahoitusosuus 5 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun määrän 
jakomenettelyä varten lasketaan käyttäen 
liitteessä I vahvistettua menetelmää kunkin 
jäsenvaltion väestömäärän ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella sekä 
käänteisessä suhteessa kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaiseen bruttokansantuotteeseen 
(BKT).

Kunkin jäsenvaltion 
enimmäisrahoitusosuus 5 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun määrän 
jakomenettelyä varten lasketaan käyttäen 
liitteessä I vahvistettua menetelmää kunkin 
jäsenvaltion väestömäärän ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella sekä 
käänteisessä suhteessa kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaiseen bruttokansantuotteeseen 
(BKT) ottaen huomioon työelämän ja 
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koulutuksen ulkopuolella olevien (NEET) 
nuorten osuuden ja köyhyysriskiasteen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio asettaa saataville 31 
päivään joulukuuta 2022 saakka 5 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 334 
950 000 000 euron rahoituksen. Kukin 
jäsenvaltio voi esittää 10 artiklassa 
tarkoitetun enimmäisrahoitusosuutensa 
puitteissa pyyntöjä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiensa 
täytäntöönpanemiseksi.

1. Komissio asettaa saataville 31 
päivään joulukuuta 2024 saakka 5 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 334 
950 000 000 euron rahoituksen. Kukin 
jäsenvaltio voi esittää 10 artiklassa 
tarkoitetun enimmäisrahoitusosuutensa 
puitteissa pyyntöjä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiensa 
täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tähän asetukseen delegoidulla 
säädöksellä tehtävällä tarkistuksella ja 
jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä 
lisävarat voidaan asettaa saataville myös 
talousarviositoumuksiin vuosina 2023 ja 
2024.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos taloudellisia resursseja on 
käytettävissä, komissio voi järjestää 
ehdotuspyyntöjä 31 päivän joulukuuta 
2022 ja 31 päivän joulukuuta 2024 
välisenä aikana EU-ohjausjakson 

Poistetaan.
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aikataulun mukaisesti. Tätä varten se 
julkaisee ohjeellisen aikataulun kyseisellä 
kaudella järjestettävistä 
ehdotuspyynnöistä ja ilmoittaa kussakin 
ehdotuspyynnössä jaettavissa olevan 
määrän. Kukin jäsenvaltio voi ehdottaa 
saavansa elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanoa varten enintään sille 
osoitettua osuutta vastaavan määrän 
liitteessä I tarkoitetusta käytettävissä 
olevasta määrästä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion 
pyynnöstä myöntää kyseiselle 
jäsenvaltiolle lainatukea sen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa 
varten 31 päivään joulukuuta 2024 saakka.

1. Komissio voi jäsenvaltion 
pyynnöstä myöntää kyseiselle 
jäsenvaltiolle lainatukea sen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa 
varten 31 päivään joulukuuta 2025 saakka.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi hakea lainaa samaan 
aikaan kun se toimittaa 15 artiklassa 
tarkoitetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tai eri ajankohtana 
31 päivään elokuuta 2024 saakka. 
Jälkimmäisessä tapauksessa hakemukseen 
on liitettävä tarkistettu suunnitelma, johon 
sisältyy uusia välitavoitteita ja tavoitteita.

2. Jäsenvaltio voi hakea lainaa samaan 
aikaan kun se toimittaa 15 artiklassa 
tarkoitetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tai eri ajankohtana 
31 päivään elokuuta 2025 saakka. 
Jälkimmäisessä tapauksessa hakemukseen 
on liitettävä tarkistettu suunnitelma, johon 
sisältyy uusia välitavoitteita ja tavoitteita.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa.

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi sekä 
vuotuiset tavoitteet. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa, johon on sisällyttävä 
vuosittaisia tavoitteita ja täytäntöönpanon 
arviointijärjestelmä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi 
investoinnit internetyhteyksiin, jotta 
kaikilla kansalaisilla, eritoten 
heikoimmassa asemassa olevilla, on 
yhteydet ja jotta Euroopan unionin 
osaamistaloudesta tehdään kestävämpi. 
Pandemian seurauksena kansallisia 
terveyspalveluja on lisäksi tuettava 
nykyaikaistamalla terveydenhuollon 
infrastruktuuria ja parantamalla 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta 
unionissa. Elpymis- ja 
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mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

_________________ _________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

22 […] 22 […]

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on otettava 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/2014 
mukaisesti sidosryhmät mukaan, 
erityisesti alue- ja paikallistason edustajat 
tai viranomaiset, talouselämän osapuolet 
ja työmarkkinaosapuolet sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, elpymis- 
ja palautumissuunnitelman valmisteluun 
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ja täytäntöönpanoon. Ne ovat keskeisessä 
asemassa erityisten investointitarpeiden 
määrittämisessä ja arvioimisessa kussakin 
jäsenvaltiossa.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisen jäsenvaltion 
esittämän elpymis- ja 
palautumissuunnitelman on oltava kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen uudistusohjelman 
liitteenä, ja se on toimitettava virallisesti 
viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. 
Jäsenvaltio voi toimittaa 
suunnitelmaluonnoksen edellisen vuoden 
lokakuun 15 päivästä alkaen yhdessä 
seuraavan vuoden talousarvioesityksen 
kanssa.

2. Asianomaisen jäsenvaltion 
esittämän elpymis- ja 
palautumissuunnitelman on oltava kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen uudistusohjelman 
liitteenä, ja se on toimitettava virallisesti 
viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava 
suunnitelmaluonnos edellisen vuoden 
lokakuun 15 päivästä alkaen yhdessä 
seuraavan vuoden talousarvioesityksen 
kanssa.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvitys siitä, mitä toimia aiotaan 
toteuttaa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
osalta;

a) selvitys siitä, mitä toimia aiotaan 
toteuttaa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
osalta, pitäen mielessä jäsenvaltion 
kehitystavoitteet;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus
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b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä ja/tai säilymistä, 
alle 25-vuotiaiden nuorten ja naisten 
työpaikat mukaan luettuina, sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä, yritysrakenteen 
parantamista sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä, mukaan luettuna se, miten 
toimia kohdennetaan alueisiin, joilla on 
maantieteellisiä erityispiirteitä, sekä se, 
miten asiaan liittyvät maakohtaiset 
haasteet ja painopisteet aiotaan ottaa 
suunnitelmassa huomioon;

Tarkistus 43Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen tai niistä johtuvien haasteiden 
kannalta;

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan osaamistalouden sekä vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen tai 
niistä johtuvien haasteiden kannalta; tähän 
selvitykseen on sisällytettävä muun 
muassa jäsenvaltioiden toteuttamat toimet 
unionin vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi sekä ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) uudistusten toteuttamisen 
suunnitellut välitavoitteet, tavoitteet ja 
alustava aikataulu enintään neljän vuoden 

d) uudistusten toteuttamisen 
suunnitellut välitavoitteet, tavoitteet ja 
indikaattorit, jotka mahdollistavat 
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ajalle sekä vastaavat tiedot investoinneista 
enintään seitsemän vuoden ajalle;

kyseisten tavoitteiden mittaamisen, ja 
alustava aikataulu enintään neljän vuoden 
ajalle sekä vastaavat tiedot investoinneista 
enintään seitsemän vuoden ajalle;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) selvitys siitä, miten siinä 
käsitellään hyvään ja tehokkaaseen 
hallintoon kohdistuvia haasteita ja 
valmiuksissa olevia puutteita, muun 
muassa kehittämällä julkisten 
viranomaisten ja edunsaajien valmiuksia 
asianmukaisessa mittakaavassa;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) mahdollisesti tarvittavat 
liitännäistoimenpiteet;

h) muut mahdollisesti tarvittavat 
liitännäistoimenpiteet, kuten tarpeettoman 
hallinnollisen taakan vähentäminen ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien lisääminen;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat pyytää elpymis- 
palautumissuunnitelmaa koskevien 
ehdotustensa valmistelua varten 
komissiolta hyvien käytänteiden vaihtoa, 
jotta ehdotuksia esittävät jäsenvaltiot 
voivat hyödyntää muiden jäsenvaltioiden 

4. Jäsenvaltiot voivat pyytää elpymis- 
palautumissuunnitelmaa koskevien 
ehdotustensa valmistelua varten 
komissiolta hyvien käytänteiden vaihtoa, 
jotta ehdotuksia esittävät jäsenvaltiot 
voivat hyödyntää muiden jäsenvaltioiden 
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kokemuksia. Jäsenvaltiot voivat myös 
pyytää teknistä tukea teknisen tuen 
välineestä siitä annetun asetuksen 
mukaisesti.

kokemuksia, jotka on saatettava unionin 
muiden toimielinten ja elinten tietoon. 
Komissio voi lisäksi toimittaa 
jäsenvaltioille käyttäjäystävällisen hyvien 
käytäntöjen työkalupakin.  Jäsenvaltiot 
voivat myös pyytää teknistä tukea teknisen 
tuen välineestä siitä annetun asetuksen 
mukaisesti.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa. Komissio voi esittää huomautuksia 
tai pyytää lisätietoja. Asianomaisen 
jäsenvaltion on toimitettava pyydetyt 
lisätiedot, ja se voi tarvittaessa tarkistaa 
ehdotustaan ennen sen virallista 
toimittamista.

1. Euroopan parlamenttia kuultuaan 
komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa. Komissio voi esittää huomautuksia 
tai pyytää lisätietoja. Asianomaisen 
jäsenvaltion on toimitettava pyydetyt 
lisätiedot, ja se voi tarvittaessa tarkistaa 
ehdotustaan ennen sen virallista 
toimittamista.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta osaamistalouteen ja 
digitaaliseen muutokseen sekä 
kilpailukykyiseen talouteen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit: 

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
osaamistaloutta ja digitaalista muutosta, 
jotta voidaan kehittää kilpailukykyinen 
talous, tai näistä muutoksista aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kilpailukykyisen talouden pitkän 
aikavälin kasvupotentiaalin vahvistamista, 
laadukkaiden työpaikkojen syntymistä 
ja/tai säilymistä sekä taloudellisen, 
alueellisen ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä 
sopusointuisemman kehityksen 
tukemiseksi kaikissa jäsenvaltioissa;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ovatko jäsenvaltion toimittamat 
perustelut esitetyn elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioitujen 
kokonaiskustannusten määrästä mielekkäät 
ja uskottavat ja ovatko ne oikeassa 
suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen;

e) ovatko jäsenvaltion toimittamat 
perustelut esitetyn elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioitujen 
kokonaiskustannusten määrästä mielekkäät 
ja uskottavat, ovatko ne oikeassa suhteessa 
odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen ja onko 
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maksusuunnitelma varainhoitoasetuksen 
mukainen;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina;

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita vaikuttavina 
ja johdonmukaisina toimina ja joilla 
edistetään työllisyyttä, kasvua ja 
osaamisyhteiskunnan kehittymistä;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) onko odotettavissa, että 
asianomaisten jäsenvaltioiden ehdottamat 
järjestelyt takaavat elpymis- ja 
palautumissuunnitelman,mukaan lukien 
suunniteltujen välitavoitteiden, 
tavoitteiden, aikataulun ja niihin liittyvien 
indikaattoreiden tuloksellisen 
toteuttamisen.

g) onko odotettavissa, että 
asianomaisten jäsenvaltioiden ehdottamat 
järjestelyt takaavat elpymis- ja 
palautumissuunnitelman , mukaan lukien 
suunniteltujen välitavoitteiden, 
tavoitteiden, aikataulun, 
maksusuunnitelman ja niihin liittyvien 
indikaattoreiden tuloksellisen 
toteuttamisen.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 

1. Euroopan parlamenttia kuultuaan 
komissio antaa päätöksensä jäsenvaltion 
esittämästä virallisesta elpymis- ja 
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täytäntöönpanosäädöksellä neljän 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Jos komission arvio 
jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

palautumissuunnitelmasta 
täytäntöönpanosäädöksellä kahden 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Jos komission arvio 
jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) järjestelyt, joiden mukaisesti 
komissiolle annetaan pääsy 
merkityksellisiin taustatietoihin;

f) järjestelyt, joiden mukaisesti 
komissiolle annetaan pääsy 
merkityksellisiin taustatietoihin, myös 
alueellisen, paikallisen ja kansallisen 
hallinnon tietoihin;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Keskeytys lopetetaan, kun jäsenvaltio on 
toteuttanut tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen.

Keskeytys lopetetaan, kun jäsenvaltio on 
toteuttanut tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen ja 
taannut, että epätyydyttävällä tavalla 
käytetyt varat maksetaan takaisin.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia koskevien tietojen 
antaminen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja niitä koskeva tiedottaminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
osallistuminen ja jäsenvaltioiden elpymis- 
ja palautumissuunnitelmia koskeva 
tiedottaminen

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota poistamaan arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota poistamaan arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun. Tällaista pyyntöä ei tulkita 
laajasti.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi toteuttaa 
tiedotustoimia varmistaakseen 
asianomaisessa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa suunniteltuun 
rahoitustukeen liittyvän unionin 
rahoituksen näkyvyyden, mukaan lukien 
yhteiset tiedotustoimet asianomaisten 
kansallisten viranomaisten kanssa.

2. Komissio voi toteuttaa 
tiedotustoimia varmistaakseen 
asianomaisessa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa suunniteltuun 
rahoitustukeen liittyvän unionin 
rahoituksen näkyvyyden, mukaan lukien 
yhteiset tiedotustoimet kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
sekä ammattialajärjestöjen ja asiaan 
liittyvien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kanssa.
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot 
edistävät omien vastuualueidensa 
mukaisesti synergiaa ja varmistavat 
tehokkaan koordinoinnin tällä asetuksella 
perustettavien välineiden ja unionin 
muiden ohjelmien ja välineiden välillä ja 
erityisesti unionin rahastoista rahoitettavien 
toimenpiteiden kanssa. Tätä varten ne

Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot 
edistävät mahdollisten päällekkäisyyksien 
välttämiseksi synergiaa ja varmistavat 
tehokkaan koordinoinnin tällä asetuksella 
perustettavien välineiden ja unionin 
muiden ohjelmien ja välineiden välillä ja 
erityisesti unionin rahastoista rahoitettavien 
toimenpiteiden kanssa. Tätä varten ne

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tukivälineen kautta annettavan 
unionin tuen näkyvyyden lisäämiseksi 
jäsenvaltioiden on tiedotettava 
kansalaisilleen rahoitetuista hankkeista;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– näitä haasteita pidetään 
merkittävinä asianomaisen jäsenvaltion 
talouden kasvupotentiaalin lisäämiseksi;

– näitä haasteita pidetään 
merkittävinä asianomaisen jäsenvaltion 
talouden kasvupotentiaalin lisäämiseksi, 
esimerkiksi kestävän kasvupotentiaalin 
vastuullisen kehittämisen avulla;

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi talous- tai sosiaalialan 
digitalisaatiota;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi talous- tai sosiaalialan 
digitalisaatiota ja digitaaliteknologioiden 
laajempaa saatavuutta;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 alakohta – 2.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, myös alle 25-vuotiaille 
nuorille ja naisille, sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.
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NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN 
KANTA TARKISTUKSINA

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta: Sirpa Pietikäinen 
(valmistelija)

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaaville 
budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Perussopimuksen 2 ja 8 artiklassa 
määrätään, että unioni pyrkii kaikissa 
toimissaan poistamaan eriarvoisuutta 
miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. 
Sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen, sukupuolitietoinen 
budjetointi mukaan lukien, olisi sen 
vuoksi otettava käyttöön kaikissa EU:n 
politiikoissa ja säädöksissä.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten painopisteet määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä 
’EU-ohjausjakso’, sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
puitteissa. Jäsenvaltiot laativat omat 
monivuotiset kansalliset 
investointistrategiansa tukemaan näitä 
uudistuksia. Kyseiset strategiat olisi 
esitettävä vuotuisten kansallisten 
uudistusohjelmien yhteydessä keinona 
sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta.

(3) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten painopisteet määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä 
’EU-ohjausjakso’, sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden puitteissa. 
Jäsenvaltiot laativat omat monivuotiset 
kansalliset investointistrategiansa 
tukemaan näitä uudistuksia. Kyseiset 
strategiat olisi esitettävä vuotuisten 
kansallisten uudistusohjelmien yhteydessä 
keinona sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-kriisin 
vaikutukset ovat kohdistuneet 
suhteettomasti naisiin ja tyttöihin. Tähän 
on syynä vallitseva eriarvoisuus, joka on 
muun muassa johtanut sukupuoleen 
perustuvan väkivallan riskin 
lisääntymiseen sulkutoimien aikana ja 
useampien naisten putoamiseen 
työmarkkinoiden ulkopuolelle siksi, että 
heille on langennut suurempi hoitovastuu 
ja he työskentelevät useammin 
sulkutoimista kärsineillä aloilla, 
epävirallisessa taloudessa sekä aloilla, 
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ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.

joilla epävarmat olot ovat yleisempiä. 
Vallitseva covid-19-pandemia samoin kuin 
aiempi talous- ja finanssikriisi ovat 
osoittaneet, että julkisiin palveluihin 
perustuvan vahvan 
sosiaaliturvajärjestelmän sekä vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja osallistavammin ja 
toipumaan niistä nopeammin. Covid-19-
kriisin keskipitkän ja pitkän aikavälin 
seuraukset riippuvat ratkaisevasti siitä, 
miten nopeasti jäsenvaltioiden taloudet 
elpyvät kriisistä. Tämä puolestaan riippuu 
siitä, miten suuri julkisen talouden 
liikkumavara jäsenvaltioilla on 
käytettävissään kriisin sosiaalisten ja 
taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan eriarvoisuutta sekä 
talouksien rakenteellisia heikkouksia ja 
lujitetaan niiden palautumiskykyä ja 
osallistavuutta, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
sosiaalisten erojen kasvaminen unionissa 
ja vauhditetaan edistymistä sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamiseksi.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Covid-19-pandemian puhjettua on 
myös käynyt ilmi, että sen vaikutukset 
yhteiskuntiin ovat 
sukupuolinäkökulmasta merkittäviä, mikä 
on osoitus naisten ja miesten välillä 
monin tavoin ilmenevästä 
eriarvoisuudesta. Valtaosa EU:n 
hoivatyöntekijöistä ja muista keskeisten 
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palvelualojen työntekijöistä on naisia, ja 
kriisin aikana onkin käynyt selväksi, että 
siitä on aiheutunut naisille suhteeton 
taakka ja että työmarkkinat ovat 
horisontaalisesti ja vertikaalisesti 
eriytyneet, mitä on pahentanut puute 
lasten ja vanhusten hoivapalveluista ja -
infrastruktuureista. Myös sukupuoleen 
perustuva väkivalta on lisääntynyt 
sulkutoimien aikana eri puolilla EU:ta, 
mikä osoittaa huolestuttavalla tavalla, että 
perheväkivallan uhreiksi joutuneilta tai 
tällaisen uhan alla eläviltä naisilta 
puuttuu suoja- ja tukitoimenpiteitä. Tällä 
välineellä olisi autettava jäsenvaltioita 
tukemaan ja kehittämään aloitteita, joiden 
tavoitteena on helpottaa naisten 
mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjiksi, saada 
mikrorahoitusta ja opiskella STEM-
aineita, sekä edistämään 
työllistymismahdollisuuksia etenkin 
digitaalisen ja vihreän talouden 
ensisijaisilla aloilla siten, että 
varmistetaan syrjimättömät 
työllistämisaloitteet. Erityisen huomion 
kohteeksi olisi otettava puuttuminen 
työmarkkinoiden eriytymiseen 
toteuttamalla toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on kuroa umpeen sukupuolten 
väliset työllisyys-, palkka- ja eläke-erot. 
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
ohjelmaa myös siihen, että ne ottavat 
käyttöön ja lujittavat aloitteita, joilla 
edistetään ja parannetaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainoa keskittyen 
erityisesti hoivainfrastruktuuriin ja -
palveluihin. Tällainen infrastruktuuri ja 
tällaiset palvelut, kuten turvakodit ja tuki 
väkivallan uhreille, ovat niin ikään 
tärkeitä kriisistä elpymiseksi.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale



PE655.950v03-00 392/423 RR\1217780FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia. Sen vuoksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen 
ohjaamiseksi kestävälle uralle ja ylöspäin 
suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. Tämä on 
pandemiakriisin jälkeen entistäkin 
tarpeellisempaa nopean elpymisen 
pohjustamiseksi.

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia. Sen vuoksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen 
ohjaamiseksi kestävälle uralle ja ylöspäin 
suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. 
Uudistukset on pantava täytäntöön niin, 
että kiinnitetään erityistä huomiota 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin 
ja kunnioitetaan sukupuolten tasa-arvoa. 
Tämä on pandemiakriisin jälkeen 
entistäkin tarpeellisempaa nopean 
elpymisen pohjustamiseksi.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Naiset ovat olleet covid-19-
kriisissä eturintamassa, sillä he 
muodostavat valtaosan terveydenhuollon 
työntekijöistä koko EU:ssa ja he ovat 
joutuneet sovittamaan yhteen 
palkattoman hoivatyön ja työtehtävänsä, 
mikä on ollut entistäkin vaikeampaa 
yksinhuoltajille, joista 85 prosenttia on 
naisia. Investoiminen vahvaan 
hoivainfrastruktuuriin on olennaisen 
tärkeää myös siksi, että voidaan varmistaa 
sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
taloudelliset vaikutusmahdollisuudet, 
rakentaa palautumiskykyisiä yhteiskuntia, 
torjua epävarmoja työoloja naisvaltaisella 
alalla, vauhdittaa työpaikkojen luomista 
ja estää köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen, ja sillä on myönteinen 
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vaikutus BKT:hen, koska sen myötä 
useammat naiset voivat tehdä palkkatyötä.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin, 
joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan, ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi, myös investoinnit 
julkisiin palveluihin, ja tästä on ollut 
pitkäkestoisia kielteisiä seurauksia 
naisten oikeuksille ja naisten 
taloudellisille vaikutusmahdollisuuksille, 
mukaan lukien seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on sen vuoksi 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kestävää kasvupotentiaalia 
ja hoivatalouden suojelua talousmallin 
olennaisena osana. Investoiminen 
hoivatalouteen siirtymiseen sekä vihreään 
ja digitaaliseen teknologiaan, valmiuksiin 
ja prosesseihin, joilla pyritään tukemaan 
siirtymistä puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuuden parantamista 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää osallistavan ja 
kestävän kasvun saavuttamiseksi ja 
työpaikkojen syntymisen edistämiseksi. Se 
auttaa myös parantamaan unionin 
palautumiskykyä ja vähentämään sen 
riippuvuutta muista maista 
monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja. Samalla se on elintärkeä 
tilaisuus helpottaa siirtymistä 
palautumiskykyiseen hoivatalouteen ja 
saavuttaa sukupuolinäkökulmasta 
tasapainoinen yhteiskunta.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen.

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden ja muiden 
ympäristötavoitteiden tukemiseen EU:n 
luokitusjärjestelmän ja ”ei merkittävää 
haittaa” -periaatteen mukaisesti. 
Ilmastonmuutos ja ympäristön tilan 
heikkeneminen vaikuttavat suhteettoman 
paljon naisiin, mutta naiset ovat 
aliedustettuina ilmastonmuutoksen 
hillitsemispolitiikkaa koskevassa 
päätöksenteossa. On varmistettava, että 
naiset ja muut haavoittuvassa asemassa 
olevat ryhmät otetaan mukaan kaikilla 
päätöksentekotasoilla sekä kansallisella 
että EU:n tasolla.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun otetaan huomioon 
sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU:n 
strategia vuosiksi 2020–2025 ja unionin 
antamien, Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
erityisesti tavoitteen nro 5 toteutumista 
koskevien sitoumusten muuntaminen 
käytännön toimiksi, tällä asetuksella 
perustettavalla tukivälineellä edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 
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tavoitetta sekä sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän ja eriarvoisuuden poistamista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on vihreän 
siirtymän mutta myös digitaalisen 
muutoksen edistämiseen. Niillä 
molemmilla on ensisijainen rooli 
taloutemme käynnistämisessä uudelleen ja 
nykyaikaistamisessa.

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on vihreän 
siirtymän ja hoivatalouteen siirtymisen 
mutta myös digitaalisen muutoksen 
edistämiseen. Niillä molemmilla on 
ensisijainen rooli taloutemme 
käynnistämisessä uudelleen ja 
nykyaikaistamisessa.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä. Näin voidaan myötävaikuttaa 

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia, edistettävä 
sukupuolten tasa-arvoa sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
samoin kuin palautumiskykyiseen 
hoivatalouteen siirtymistä, joilla pyritään 
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unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
työpaikkojen syntyä ja kestävää kasvua.

saavuttamaan ilmastoneutraali Eurooppa 
vuoteen 2050 mennessä ja 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoinen 
yhteiskunta. Näin voidaan myötävaikuttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
sukupuoliresponsiivista työpaikkojen 
syntyä ja kestävää ja osallistavaa kasvua.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on oltava linjassa 
EU-ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien, 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
suunnitelmien sekä unionin rahastojen 
yhteydessä hyväksyttyjen 
kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan EU:n strategian, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
sukupuolten tasa-arvon edistämisen sekä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta ja joilla esimerkiksi 
puututaan sukupuolten väliseen 
digitaaliseen kuiluun. Toimenpiteiden 
olisi mahdollistettava kansallisissa energia- 
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kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

ja ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin tasa-arvo-, ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, 
sukupuoliresponsiiviseen työpaikkojen 
syntymiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen 
palautumiskykyyn sekä sukupuolten tasa-
arvoon. Sen olisi sisällettävä myös 
toimenpiteitä, joilla on merkitystä vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
samoin kuin palautumiskykyiseen 
hoivatalouteen siirtymisen ja sukupuolten 
tasa-arvon edistämisen kannalta. Lisäksi 
siihen olisi sisällyttävä selvitys ehdotetun 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.
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Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta, ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä 
osoitetussa maakohtaisessa suosituksessa 
tai muissa komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; odotetaanko suunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa ja siten, että 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt osallistuvat työhön. 
Komissio noudattaa kaikilta osin prosessin 
kansallista omavastuullisuutta, ja ottaa sen 
vuoksi huomioon asianomaisen 
jäsenvaltion esittämät perustelut ja seikat 
sekä arvioi, odotetaanko jäsenvaltion 
ehdottaman elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle 
EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetussa 
maakohtaisessa suosituksessa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää, hoivatalouteen 
siirtymistä ja digitaalista muutosta ja niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
sisältääkö suunnitelma toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä ja 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 
periaatetta sekä sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän poistamista tai niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; puututaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyvällä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevalla 
suunnitelmalla tuloksellisesti kriisin 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
vaikutuksiin, erityisesti työllisyyden ja 
rahoituksen saatavuuden alalla, ja 
sisältääkö se toimenpiteitä, joilla 
ehkäistään ja torjutaan sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa; odotetaanko 
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elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

suunnitelman edistävän tuloksellisesti 
jäsenvaltion kasvupotentiaalin, 
sukupuoliresponsiivisen työpaikkojen 
syntymisen, sukupuolten tasa-arvon sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina, ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Täytäntöönpanon valvomiseksi 
tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi 
raportoitava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa 
tapahtuvasta edistymisestä 
neljännesvuosittain EU-ohjausjakson 
yhteydessä. Tällaiset asianomaisten 
jäsenvaltioiden laatimat kertomukset olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita olisi 
käytettävä välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

(33) Täytäntöönpanon valvomiseksi 
tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi 
työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisjärjestöjä kuullen raportoitava 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanossa tapahtuvasta 
edistymisestä neljännesvuosittain EU-
ohjausjakson yhteydessä. Tällaiset 
asianomaisten jäsenvaltioiden laatimat 
kertomukset olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon kansallisissa uudistusohjelmissa, 
joita olisi käytettävä välineenä 
raportoitaessa edistymisestä elpymis- ja 
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palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 
23 kohdan nojalla tällä asetuksella 
perustettua elpymis- ja 
palautumistukivälinettä on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. 
Kyseisiin vaatimuksiin olisi tarvittaessa 
kuuluttava mitattavissa olevia 
indikaattoreita, jotka muodostavat perustan 
välineen käytännön vaikutusten 
arvioimiselle.

(36) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 
23 kohdan nojalla tällä asetuksella 
perustettua elpymis- ja 
palautumistukivälinettä on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. 
Kyseisiin vaatimuksiin olisi tarvittaessa 
kuuluttava mitattavissa olevia 
indikaattoreita, jotka muodostavat perustan 
välineen käytännön vaikutusten 
arvioimiselle. Seurantatarkoituksiin 
kerättävät tiedot on kerättävä sukupuolen 
mukaan eriteltyinä.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä tiedot tukivälineeseen 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
osoitettujen tuottojen määrästä edellisenä 
vuonna budjettikohdittain eriteltynä sekä 

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa ja miten ne ovat 
vaikuttaneet sukupuolten tasa-arvoon. 
Lisäksi siihen olisi sisällyttävä tiedot 
tukivälineeseen Euroopan unionin 
elpymisvälineestä osoitettujen tuottojen 
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tiedot Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa.

määrästä edellisenä vuonna 
budjettikohdittain eriteltynä sekä tiedot 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tällä asetuksella perustetun 
tukivälineen tavoitteiden saavuttamisen, 
sen varojen käytön tuloksellisuuden ja sen 
lisäarvon tarkastelemiseksi olisi 
toteutettava riippumaton arviointi. 
Arviointiin olisi tarvittaessa liitettävä 
ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi. 
Lisäksi olisi toteutettava riippumaton 
jälkiarviointi, jossa olisi tarkasteltava 
välineiden pitkäaikaisia vaikutuksia.

(38) Tällä asetuksella perustetun 
tukivälineen tavoitteiden saavuttamisen, 
sen varojen käytön tuloksellisuuden ja sen 
lisäarvon tarkastelemiseksi olisi 
toteutettava riippumaton 
sukupuoliresponsiivinen arviointi naisten 
kansalaisjärjestöjä ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin asiantuntijoita kuullen. 
Arviointiin olisi tarvittaessa liitettävä 
ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi. 
Lisäksi olisi toteutettava riippumaton 
jälkiarviointi, jossa olisi tarkasteltava 
välineiden pitkäaikaisia vaikutuksia, myös 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvia.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen sekä 
palautumiskykyiseen hoivatalouteen 
siirtymiseen, terveydenhuoltoon, 
kilpailukykyyn, palautumiseen, 
tuottavuuteen, koulutukseen ja osaamiseen, 
sukupuolten tasa-arvoon, tutkimukseen ja 
innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
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investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja siten osaltaan palauttaa unionin 
talouksien kasvupotentiaali, edistää 
työpaikkojen luomista covid-19-kriisin 
jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia, taloudellisia ja 
sukupuolisidonnaisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta sekä sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä ja siten osaltaan palauttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaali, 
edistää työpaikkojen luomista covid-19-
kriisin jälkeen ja edistää kestävää ja 
osallistavaa kasvua sekä sukupuolten 
tasa-arvoa.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
sekä palautumiskykyiseen hoivatalouteen 
siirtymiseen liittyvien tai niistä johtuvien 
prioriteettien kanssa ja asetettava nämä 
etusijalle. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
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sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
muihin ympäristötavoitteisiin ja niiden 
päivityksiin, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on myös oltava 
kansallisten sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien strategioiden mukaisia.

__________________ __________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

22 […] 22 […]

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
sukupuoliresponsiivista työpaikkojen 
syntymistä sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen sekä 
sukupuolten tasa-arvon lisääntymistä;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen tai niistä johtuvien haasteiden 
kannalta;

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen sekä palautumiskykyiseen 
hoivatalouteen siirtymisen tai niistä 
johtuvien haasteiden ratkaisemisen 
kannalta;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) elpymistä edistävä kansallinen 
sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
suunnitelma, joka on sukupuolten tasa-
arvoa koskevan strategian tavoitteiden 
mukainen ja jolla puututaan 
tuloksellisesti kriisin sukupuolten tasa-
arvoon kohdistuviin kielteisiin 
vaikutuksiin, erityisesti varmistamalla 
työpaikkojen luominen naisille, 
sukupuolten palkkaerojen vähentäminen 
ja luotonsaanti naisyrittäjille, ja joka 
sisältää toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja 
torjutaan sukupuoleen perustuvaa ja 
perheväkivaltaa ja seksuaalista häirintää; 
kansallinen sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva suunnitelma on laadittava ja 
pantava täytäntöön koordinoidusti 
asiaankuuluvien kansallisten sukupuolten 
tasa-arvon alalla toimivien elinten kanssa 
ja naisoikeusjärjestöjä ja 
sukupuolitietoisen budjetoinnin 
asiantuntijoita kuullen; 

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c b) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan sukupuolten tasa-arvon 
edistämisen ja sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen periaatteen sekä 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
poistamisen tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamisen kannalta;

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) sukupuolivaikutusten arviointi, 
joka otetaan huomioon suunnitelmaan 
sisältyvissä toimenpiteissä;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioidessaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään 
asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävää 
määrää komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, 
jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson 
yhteydessä, sekä 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut jäsenvaltion esittämät perustelut 
ja seikat sekä kaikki muut merkitykselliset 
tiedot, mukaan lukien erityisesti 
asianomaisen jäsenvaltion kansalliseen 
uudistusohjelmaan ja kansalliseen energia- 
ja ilmastosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ja 
tarvittaessa teknisen tuen välineen kautta 
saadut teknistä tukea koskevat tiedot.

2. Arvioidessaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään 
asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävää 
määrää komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, 
jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson 
yhteydessä, sekä 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut jäsenvaltion esittämät perustelut 
ja seikat sekä kaikki muut merkitykselliset 
tiedot, mukaan lukien erityisesti 
asianomaisen jäsenvaltion kansalliseen 
uudistusohjelmaan ja kansalliseen energia- 
ja ilmastosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ja 
tarvittaessa teknisen tuen välineen kautta 
saadut teknistä tukea koskevat tiedot. 
Komissio edellyttää myös suunnitelman 
sukupuolivaikutusten arviointia, jonka 
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toteuttavat riippumattomat asiantuntijat, 
tai se tekee itse tällaisen arvioinnin.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen sekä 
palautumiskykyiseen hoivatalouteen 
siirtymiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen ja ottaa tätä varten huomioon 
seuraavat kriteerit:

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
sekä siirtymistä palautumiskykyiseen 
hoivatalouteen tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) puututaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyvällä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevalla 
suunnitelmalla tuloksellisesti kriisissä 
esille tulleisiin sukupuolikysymyksiin, 
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varmistetaanko sillä sukupuolten tasa-
arvo erityisesti työllisyyden, 
samapalkkaisuuden ja rahoituksen 
saatavuuden alalla, edistetäänkö sillä 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 
periaatetta ja sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän poistamista ja sisältääkö se 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja 
torjutaan sukupuoleen perustuvaa ja 
perheväkivaltaa ja seksuaalista häirintää;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, 
sukupuoliresponsiivisen työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja sukupuolten tasa-
arvon lisääntymistä;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että toimien toteutuksen ja 
tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 
oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 
rahoituksen saajille on asetettava 
oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

2. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että toimien toteutuksen ja 
tulosten seurannassa käytettävät tiedot ovat 
vertailukelpoisia ja sukupuolen mukaan 
eriteltyjä ja että ne kerätään tehokkaasti, 
tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä 
varten unionin rahoituksen saajille on 
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asetettava oikeasuhteiset 
raportointivaatimukset.

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuosikertomuksessa on oltava 
tiedot siitä, miten asianomaiset jäsenvaltiot 
ovat edistyneet elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa tukivälineen puitteissa.

2. Vuosikertomuksessa on oltava 
tiedot siitä, miten asianomaiset jäsenvaltiot 
ovat edistyneet elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa tukivälineen puitteissa 
ja miten ne ovat vaikuttaneet sukupuolten 
tasa-arvoon.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neljän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
riippumattoman arviointikertomuksen 
asetuksen täytäntöönpanosta ja 
riippumattoman jälkiarviointikertomuksen 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
vuoden 2027 päättymisestä.

1. Neljän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
riippumattoman arviointikertomuksen 
asetuksen täytäntöönpanosta ja 
riippumattoman sukupuoliresponsiivisen 
jälkiarviointikertomuksen viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua vuoden 2027 
päättymisestä.

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arviointikertomus sisältää 
erityisesti arvion siitä, missä määrin 
tavoitteet on saavutettu, varojen käytön 

2. Arviointikertomus sisältää 
erityisesti arvion siitä, missä määrin 
tavoitteet on saavutettu, varojen käytön 
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tehokkuudesta ja tukivälineen 
eurooppalaisesta lisäarvosta. Siinä 
käsitellään myös sitä, ovatko kaikki 
tavoitteet ja toimet edelleen 
merkityksellisiä.

tehokkuudesta ja tukivälineen 
eurooppalaisesta lisäarvosta sekä 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 
vaikutuksista. Siinä käsitellään myös sitä, 
ovatko kaikki tavoitteet ja toimet edelleen 
merkityksellisiä.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jälkiarviointikertomuksessa 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti tällä 
asetuksella perustettuja välineitä ja 
esitetään tietoja niiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

4. Jälkiarviointikertomuksessa 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti tällä 
asetuksella perustettuja välineitä ja 
esitetään tietoja niiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista, myös sukupuolten tasa-
arvoon kohdistuvista.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä niiden vaikutusta vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

Komissio arvioi 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä niiden vaikutusta vihreään siirtymään, 
hoivatalouteen siirtymiseen ja 
digitaaliseen muutokseen sekä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja 
ottaa tätä varten huomioon seuraavat 
kriteerit:

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
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vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista;

vihreää siirtymää, hoivatalouteen 
siirtymistä ja digitaalista muutosta tai niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä ja sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen periaatetta sekä 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
poistamista tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista, ja erityisesti 
toimenpiteitä, joilla puututaan 
sukupuolten palkka-eroihin, taataan 
riittävät perhevapaat ja joustavat 
työjärjestelyt sekä saavutettavissa olevan 
ja kohtuuhintaisen päivä- ja 
pitkäaikaishoidon tarjoaminen ja lisätään 
naisten osallistumista työmarkkinoille, 
myös varmistamalla yhdenvertaiset 
mahdollisuudet ja urakehityksen;

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) onko elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyvä 
sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
suunnitelma sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan strategian tavoitteiden 
mukainen ja puututaanko sillä 
tuloksellisesti kriisin sukupuolten tasa-
arvoon kohdistuviin vaikutuksiin, 
erityisesti työllisyyden, 
samapalkkaisuuden ja rahoituksen 
saatavuuden alalla, ja sisältääkö se 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja 
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torjutaan sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa ja seksuaalista häirintää;

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, sukupuolten tasa-arvon sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.2 Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta tai niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista.

2.2 Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti vihreää 
siirtymää, siirtymistä hoivatalouteen ja 
digitaalista muutosta tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

tai
suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi siirtymistä hoivatalouteen;
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Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi vihreästä siirtymästä ja/tai 
digitaalisesta muutoksesta johtuviin 
haasteisiin vastaamista;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi vihreästä siirtymästä, 
hoivatalouteen siirtymisestä ja/tai 
digitaalisesta muutoksesta johtuviin 
haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2 a Suunnitelma sisältää 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä ja sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen periaatetta sekä 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
poistamista tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista.
Tämän kriteerin perusteella 
suorittamassaan arvioinnissa komissio 
ottaa huomioon seuraavat seikat:
Soveltamisala
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä ja sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen periaatetta; tai – 
suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän poistamista;
tai
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi sukupuolten 
eriarvoisuudesta ja/tai sukupuoleen 
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perustuvasta syrjinnästä johtuviin 
haasteisiin vastaamista;
ja
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisella odotetaan olevan pysyviä 
vaikutuksia.
Luokitus
A – Suuressa määrin
B – Kohtalaisessa määrin
C – Vähäisessä määrin

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.3 a Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyvällä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevalla 
suunnitelmalla puututaan tuloksellisesti 
kriisin sukupuolten tasa-arvoon 
kohdistuviin vaikutuksiin, erityisesti 
työllisyyden, samapalkkaisuuden ja 
rahoituksen saatavuuden alalla, ja se 
sisältää toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja 
torjutaan sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa ja seksuaalista häirintää.
Tämän kriteerin perusteella 
suorittamassaan arvioinnissa komissio 
ottaa huomioon seuraavat seikat:
Soveltamisala
– elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvän, naisten kansalaisjärjestöjä 
kuullen laaditun sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan suunnitelman toteuttamisen 
odotetaan edistävän merkittävästi 
puuttumista kriisin sukupuolten tasa-
arvoon kohdistuviin vaikutuksiin;
ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvän sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan suunnitelman toteuttamisen 
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odotetaan edistävän merkittävästi 
työpaikkojen luomista naisille;
ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvän sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan suunnitelman toteuttamisen 
odotetaan vähentävän sukupuolten 
palkkaeroja;
ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvän sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan suunnitelman toteuttamisen 
odotetaan edistävän merkittävästi 
naisyrittäjien luotonsaannin 
helpottamista;
ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvän sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan suunnitelman toteuttamisen 
odotetaan edistävän merkittävästi 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
seksuaalisen häirinnän estämistä ja 
torjumista.
Luokitus
A – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
edistää puuttumista tuloksellisesti kriisin 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
vaikutuksiin.
B – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
edistää puuttumista osittain kriisin 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
vaikutuksiin.
C – Elpymis- ja palautumissuunnitelma ei 
edistä puuttumista kriisin sukupuolten 
tasa-arvoon kohdistuviin vaikutuksiin.

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.4 alakohta – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, sukupuolten tasa-arvon sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.4 alakohta – 1 alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin ja lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kasvupotentiaalia, 
edistämään työpaikkojen luomista ja 
lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia 
välttäen samalla kyseisten toimenpiteiden 
kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja 
ympäristöön;

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin ja lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kasvupotentiaalia, 
edistämään työpaikkojen luomista ja 
lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia 
edistäen samalla sukupuolten tasa-arvoa 
ja vihreää siirtymää;
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Asia: Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- 
ja palautumistukivälineen perustamisesta (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 
2020/0104(COD))

Arvoisat puheenjohtajat

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa on pyydetty antamaan edellä 
mainitussa menettelyssä lausunto valiokunnillenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 
24. syyskuuta 2020 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa 
kokouksessaan 12. lokakuuta 2020. Tässä kokouksessa1 se päätti pyytää asiasta vastaavia 
budjettivaliokuntaa sekä talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

Kunnioittavasti

Antonio Tajani
EHDOTUKSET

Euroopan tulevaisuudesta 16. helmikuuta 2017 antamissaan päätöslauselmissa parlamentti 
korosti tarvetta parantaa unionin toimintavalmiuksia ja lisätä sen päätöksenteon 
demokraattista vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta ottaen huomioon, että yhteisömenetelmä 
soveltuu parhaiten unionin toimintaan. Se katsoi, että sekä omia varoja että monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa neuvoston päätöksentekomenettelyissä olisi siirryttävä käyttämään 
yksimielisyyden sijasta määräenemmistöpäätöksiä, ja korosti, että monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen hyväksymisessä on noudatettava tavallista 
lainsäätämisjärjestystä. Vaikka jotkin näistä parannuksista edellyttävät perussopimuksen 
uudistamista, SEUT:n 312 artiklan 2 kohdassa sallitaan jo nyt määräenemmistöpäätösten 
aktivoiminen, kun neuvosto hyväksyy monivuotisen rahoituskehyksen.

Tämän kannan mukaisesti perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta korosti 
budjettivaliokunnalle antamassaan lausunnossa esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan 
unionin omien varojen järjestelmästä, että on hyödyllistä luoda väliaikainen 
rahoituskapasiteetti niiden varojen avulla, jotka komissio lainaa markkinoilta EU:n puolesta 
elpymisvälinettä (Next Generation EU) varten, ja että on tarpeen ottaa käyttöön uusia aitoja 
omia varoja monivuotisen rahoituskehyksen kaudella 2021–2027, jotta voidaan varmistaa 

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Antonio Tajani (puheenjohtaja ja valmistelija), 
Gabriele Bischoff (varapuheenjohtaja), Charles Goerens (varapuheenjohtaja), Giuliano Pisapia 
(varapuheenjohtaja), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (Jacek 
Saryusz-Wolskin puolesta), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura 
Huhtasaari, Sophia in 't Veld (Guy Verhofstadtin puolesta), Miapetra Kumpula-Natri (Pedro Silva Pereiran 
puolesta), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, 
Mihai Tudose, Loránt Vincze ja Rainer Wieland. 
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paketin yhteisen takaisinmaksusuunnitelman uskottavuus ja kestävyys, ja korostaa samalla, 
että tämä uusi mekanismi edellyttää asianmukaista parlamentaarista yhteispäätösmenettelyä ja 
vastuuvelvollisuutta sekä mahdollisimman paljon avoimuutta. Tämä pätee myös päätöksiin, 
jotka koskevat prioriteettien asettamista ja varojen maksamista kaikille välineille, joita 
rahoitetaan Next Generation EU -ohjelman ulkoisista käyttötarkoitukseensa sidotuista 
tuloista. 

Koska ehdotettu elpymis- ja palautumistukiväline on yksi Next Generation EU ‑välineen 
elvytystoimien peruspilareista, on asianmukaista, että väline sisältää seuraavat säännökset 
demokraattisen valvonnan ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi toimielinten välisen 
tasapainon periaatetta noudattaen: 

– selkeä EU:n painopisteiden asettaminen ja menotavoitteet asetuksessa määritellyille 
painopisteille sekä keskittyminen hankkeisiin, joilla edistetään unionin yhdentymistä;

– delegoitujen säädösten käyttö täytäntöönpanosäädösten sijasta elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien hyväksymisessä;

– tukivälineen täytäntöönpanon pakollinen, oikea-aikainen ja hyvin rajattu tarkastelu; 

– monitasoiset sidosryhmäkuulemiset, joihin osallistuu alue- ja paikallistason edustajia tai 
viranomaisia, talouselämän osapuolia ja työmarkkinaosapuolia sekä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä, myös 
elpymis-ja palautumissuunnitelmien valmistelussa aiheuttamatta tarpeettomia 
viivästyksiä prosessiin, kumppanuusperiaatteen mukaisesti;

– säännöllinen ja oikea-aikainen raportointi ja tiedottaminen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle samanaikaisesti ja yhtäläisin ehdoin sekä kirjallisesti että siten, että 
komission ja jäsenvaltioiden edustajat osallistuvat Euroopan parlamentin asiasta 
vastaavien valiokuntien kokouksiin; 

– asianmukaisten välineiden, kuten julkisen tulostaulun, käyttöönotto, jotta voidaan 
seurata ja arvioida täytäntöönpanoa ja Euroopan parlamentin osallistumista komissiota 
mahdollisesti avustavien asiantuntijoiden nimittämiseen; 

– Euroopan parlamentin pääsy yhteiseen tietokantaan, joka sisältää sähköisessä muodossa 
yksityiskohtaiset tiedot kaikista tukivälineen varojen lopullisista saajista;

– rahoituksen saannin ehtona on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettujen arvojen kunnioittaminen niiden sääntöjen mukaisesti, jotka määritellään 
tältä osin koko EU:n talousarviota varten;

– tämän välineen mukaisia menoja koskeva Euroopan parlamentin 
vastuuvapausmenettely, jossa tukivälineen menot erotetaan selvästi komission yleisestä 
vastuuvapausmenettelystä. 

Lisäksi perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta haluaa huomauttaa, että 
Next Generation EU -väline on altis synnyttämään jatkuvia erimielisyyksiä aiheuttavia 
nettomaksajien ja nettosaajien välisiä keskusteluja niin sanotusta moraalikadosta, jos ei oteta 
käyttöön uusia omia varoja rahoittamaan tämän ennennäkemättömän elvytyspaketin 
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takaisinmaksuja EU:n talousarvioon. Tämä haittaisi unionin perustana olevaa yhtenäisyyttä, 
solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Näin ollen valiokunta kehottaa jälleen ottamaan 
käyttöön uusien omien varojen korin noudattaen oikeudellisesti sitovaa aikataulua, jonka olisi 
katettava ainakin Next Generation EU -elpymispakettiin liittyvät kustannukset (pääoma ja 
korot), jotta voidaan varmistaa elpymispaketin takaisinmaksusuunnitelman uskottavuus ja 
kestävyys. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää sisällyttää talousarviota koskevaan 
toimielinten väliseen sopimukseen sitova aikataulu, joka koskee mainitun uusien omien 
varojen korin käyttöönottoa vuosien 2021–2027 rahoituskehyskauden aikana. Sopimuksella 
olisi myös pyrittävä vahvistamaan Euroopan parlamentin roolia elpymispaketin perustana 
olevien perussopimuksen määräysten soveltamisessa.

Kun otetaan huomioon elpymisvälineen ennennäkemätön luonne historiallisesti merkittävänä 
askeleena, joka osui yksiin 9. toukokuuta 1950 annetun Schumanin julistuksen 
70-vuotispäivän kanssa, ja sen merkitys unionin yhdentymisen syventämiselle, perussopimus-
, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta katsoo, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevä 
konferenssi on otollinen tilaisuus keskustella muun muassa elpymisvälineen 
institutionaaliseen rakenteeseen liittyvistä demokraattisista ja perustuslaillisista haasteista 
sekä monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja koskevista päätöksentekomenettelyistä 
yleisemmin ottaen huomioon Euroopan parlamentin tämänhetkisen rajallisen roolin näissä 
menettelyissä.
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