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Arvoisat puheenjohtajat

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta (AFCO) päätti kokouksessaan 
28. maaliskuuta 2022 antaa edellä mainitussa menettelyssä lausunnon valiokunnillenne. Asian 
kiireellisyyden vuoksi AFCO-valiokunnan koordinaattorit ehdottivat valiokunnalle, että 
kyseinen lausunto annettaisiin kirjeen muodossa.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 
28. huhtikuuta 2022 ja hyväksyi kirjeen muodossa annetun lausuntonsa äänin 22 puolesta, 
5 vastaan ja 1 tyhjä1. Se pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja 
raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka ne myöhemmin hyväksyvät.

Kunnioittavasti

Antonio Tajani

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Antonio Tajani (puheenjohtaja ja valmistelija), 
Gabriele Bischoff (ensimmäinen varapuheenjohtaja), Charles Goerens (toinen varapuheenjohtaja), Giuliano 
Pisapia (kolmas varapuheenjohtaja), Loránt Vincze (neljäs varapuheenjohtaja), Gerolf Annemans, Vladimír 
Bilčík (Esteban González Ponsin puolesta), Damian Boeselager, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Angel Dzhambazki (Geert Bourgeois’n puolesta), Daniel Freund, 
Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld (Guy Verhofstadtin puolesta), Victor 
Negrescu, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, 
Pedro Silva Pereira, Sven Simon, László Trócsányi ja Rainer Wieland.
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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.

Euroopan tulevaisuuskonferenssissa on käsitelty lokakuusta 2021 asti muun muassa 
demokratiaan ja perussopimuksiin liittyviä unionin haasteita. Nämä keskustelut ovat 
olennaisia elpymis- ja palautumistukivälineen institutionaaliselle rakenteelle sekä elpymis- ja 
palautumistukivälineen ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kautta saatujen 
varojen maksamisen demokraattiselle valvonnalle, joka olisi parlamentin tehtävä.

Perussopimus-, työjärjestys-, ja toimielinasioiden valiokunta antoi lausuntonsa ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen 
perustamisesta (COM(2020)0408 – C9 0150/2020 – 2020/0104(COD)) 13. lokakuuta 2020 
päivätyssä kirjeessä budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
puheenjohtajille.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta on pannut merkille 
17. helmikuuta 2022 annetun budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
mietintöluonnoksen elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevasta 
täytäntöönpanokertomuksesta (2021/2251(INI)).

Edellä mainitussa 13. lokakuuta 2020 päivätyssä kirjeessään AFCO-valiokunta pyysi, että 
elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevaan asetukseen1 sisällytettäisiin säännöksiä, joilla 
varmistetaan demokraattinen valvonta ja vastuuvelvollisuus, toimielinten välisen tasapainon 
periaatetta noudattaen. Jäljempänä siteerataan joitakin näistä säännöksistä kursiivilla, ja 
sitaatin jälkeen esitetään valiokunnan suositukset:

– ”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”; valiokunta pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, kuten parlamentin 10. kesäkuuta 2021 antamassa 
päätöslauselmassa elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevasta tutkimuksesta 
todettiin, että useat jäsenvaltiot eivät ole osallistaneet paikallis- ja alueviranomaisia 
lainkaan tai riittävästi kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimiseen; 
elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 18 artiklan 4 kohdan 
q alakohdan mukaisesti valiokunta painottaa, että elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpano- ja seurantaprosessiin on osallistettava tehokkaasti mahdollisimman 
laaja joukko sidosryhmiä, joita ovat esimerkiksi paikalliset ja alueelliset järjestöt, 
työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt; valiokunta kehottaa siksi käynnistämään 
unionin tason jäsennellyn vuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan kanssa esimerkiksi 

1 Neuvoston asetus (EU) 2020/2094, annettu 14. joulukuuta 2020, Euroopan unionin elpymisvälineen 
perustamisesta covid-19-kriisin jälkeisen elpymisen tukemiseksi (EUVL L 433I, 22.12.2020, s. 23).
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luomalla paikallisten EU-valtuutettujen järjestelmän, jotta kansalaisyhteiskunta ja 
unioni voidaan tuoda lähemmäksi toisiaan2; valiokunta panee merkille, että Euroopan 
tulevaisuuskonferenssissa kansalaiset antoivat yleisesti ymmärtää, että kansalaisten ja 
paikallisten instituutioiden välisiä yhteyksiä on vahvistettava3, jotta voidaan lisätä 
avoimuutta ja tiedottaa kansalaisille paremmin konkreettisista EU:n aloitteista;

– ”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”; tässä yhteydessä valiokunta on tyytyväinen siitä, 
että komissio ja parlamentti ovat käyneet säännöllistä vuoropuhelua elpymis- ja 
palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 26 artiklan mukaisesti; se painottaa, että 
näitä keskusteluita olisi jatkossakin käytävä aina parlamentin pyytäessä ja vähintään 
”kahden kuukauden välein” elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 
26 artiklan 1 kohdassa vahvistetun vähimmäisvaatimuksen mukaisesti ja että komission 
on otettava parlamentin näkemykset huomioon; valiokunta painottaa, että vuoropuhelun 
olisi perustuttava komission oikea-aikaisesti ja avoimesti toimittamiin kattaviin 
tietoihin elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 25 artiklassa 
vahvistettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti; tähän liittyen valiokunta pyytää, että 
parlamentille toimitetaan komission ja jäsenvaltioiden allekirjoittamat operatiiviset 
sopimukset; valiokunta painottaa, että komission olisi tiedotettava parlamentille 
säännöllisesti kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien arvioinnin tilasta ja 
siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet tavoitteet ja välitavoitteet täytäntöön;

– ”Euroopan parlamentin pääsy yhteiseen tietokantaan, joka sisältää sähköisessä 
muodossa yksityiskohtaiset tiedot kaikista tukivälineen varojen lopullisista saajista”; 
tässä yhteydessä valiokunta pyytää mietintöluonnoksen 11 kohdan mukaisesti 
komissiota edellyttämään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön asianmukaiset 
raportointivälineet, joihin sisältyy yksityiskohtaisia tietoja varojen lopullisista saajista; 
valiokunta kehottaa yksityiskohtaisempaan raportointiin, jossa keskitytään 
pikemminkin tulos- ja vaikutusindikaattoreihin kuin toteutettuihin toimiin, jotta voidaan 
ymmärtää paremmin elpymis- ja palautumistukivälineen rooli ja täydentävyys; 
valiokunta pyytää, että nämä tiedot toimitetaan parlamentille täysin avoimesti;

– ”Rahoituksen saannin ehtona on SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen arvojen 
kunnioittaminen niiden sääntöjen mukaisesti, jotka määritellään tältä osin koko EU:n 
talousarviota varten”; muistuttaa tässä yhteydessä, että elpymis- ja 
palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 8 artiklan mukaan elpymis- ja 
palautumistukiväline pannaan täytäntöön yleistä ehdollisuusjärjestelmää koskevan 
asetuksen4 mukaisesti; valiokunta panee tyytyväisenä merkille Euroopan unionin 
tuomioistuimen 16. helmikuuta 2022 asioissa C-156/21 ja C-157/21 antamat tuomiot, 

2 Kantarin loppuraportti, s. 85.
3 Kansalaispaneeli 4, alateema 2.3 – Eurooppalaisten arvojen edistäminen, suositus 18: Tuodaan EU-kansalaiset 
lähemmäksi unionia luomalla ja vahvistamalla yhteyksiä kansalaisiin ja paikallisiin instituutioihin, kuten 
paikallishallintoihin, kouluihin ja kuntiin. Tällä parannettaisiin merkittävästi avoimuutta sekä tavoitettaisiin 
kansalaiset ja tiedotettaisiin heille paremmin konkreettisista EU:n aloitteista ja yleisistä EU:ta koskevista 
tiedoista.
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 16. joulukuuta 2020, yleisestä 
ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi (OJ L 433I, 22.12.2020, s. 1).
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joissa hylätään Unkarin ja Puolan maaliskuussa 2021 nostamat kumoamiskanteet 
yleistä ehdollisuusjärjestelmää koskevasta asetuksesta; valiokunta panee sivumennen 
merkille, että eräässä Euroopan tulevaisuuskonferenssin suositusluonnoksessa5 on 
kehotettu ulottamaan ehdollisuusjärjestelmän soveltaminen koskemaan kaikkia 
oikeusvaltioperiaatteen rikkomisia eli myös muita kuin EU:n talousarvioon vaikuttavia 
rikkomisia; valiokunta panee lisäksi tyytyväisenä merkille komission päätöksen 
käynnistää ehdollisuusjärjestelmän soveltaminen Unkarin tapauksessa; valiokunta 
viittaa sen ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
31. maaliskuuta 2022 hyväksymään yhteistä virkamatkaa koskevaan yhteiseen 
raporttiin, jonka aiheena oli oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen Puolassa; yhteisen 
raportin mukaan ja riippumatta nykyisestä geopoliittisesta tilanteesta EU:n olisi 
jatkossakin vaadittava Puolan viranomaisilta, että Puola noudattaa perussopimuksiin 
perustuvaa velvoitetta kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja 
perusoikeuksia; yhteisessä raportissa todetaan, että tätä varten olisi käytettävä kaikkia 
oikeusvaltioperiaatteen välineistön asianmukaisia välineitä, joita ovat oikeusvaltiota 
koskeva vuosikertomus, SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely, 
rikkomusmenettelyt ja oikeusvaltiota koskeva ehdollisuusjärjestelmä; tämän vuoksi 
valiokunta pyytää komissiota käynnistämään yleistä ehdollisuusjärjestelmää koskevan 
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisen menettelyn myös Puolan tapauksessa; lopuksi 
valiokunta painottaa, että elpymis- ja palautumistukivälineestä ei olisi rahoitettava 
mitään hanketta, joka on SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen EU:n arvojen 
vastainen.

Lisäksi valiokunta korostaa elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 
johdanto-osan 20 kappaleen ja 5 artiklan 1 kohdan sekä mietintöluonnoksen 26 kohdan 
mukaisesti, että elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavissa hankkeissa olisi 
noudatettava unionin rahoituksen täydentävyyden periaatetta ja että tukivälinettä ei saisi 
käyttää korvaamaan toistuvia kansallisia talousarviomenoja, paitsi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa.

Lopuksi mietintöluonnoksen 9 kohdan mukaisesti valiokunta kannustaa jäsenvaltioita 
hakemaan elpymis- ja palautumistukivälineen alaisia lainoja sikäli kuin unionin lainan 
korkotasot ovat niille houkuttelevia.

Pidemmän aikavälin näkökulmasta valiokunta panee merkille, että nykyinen monivuotinen 
rahoituskehys 2021–2027 ja Next Generation EU -elpymisväline eivät välttämättä tarjoa 
riittävästi varoja unionin tarpeisiin, erityisesti kun otetaan huomioon Ukrainan sodan 
aiheuttama uusi geopoliittinen tilanne; valiokunta pyytää siksi komissiota arvioimaan, 
pitäisikö elpymis- ja palautumistukivälineen kestoa pidentää sen nykyisen sitoumuskauden 
yli tai pitäisikö siitä jopa tulla pysyvä väline, mutta varmistamaan samalla, että nykyiset 
parlamentaariseen vastuuvelvollisuuteen ja valvontaan liittyvät puutteet ratkaistaan.

5 Kansalaispaneeli 2, alateema 2.1 – Oikeusvaltioperiaatteen suojelu, suositus 10.


