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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 
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. 

(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. 
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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.

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 
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 kasvua 
edistävien 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.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana kestävät 
investoinnit vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
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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.

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 
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
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(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.

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 

(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 
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liittyvien julkisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

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 
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 
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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 
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 

(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 
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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.

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

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
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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 
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
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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 
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 

(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 
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 
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saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

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 
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 
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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 
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 

(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 
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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 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.

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 
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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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

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.
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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. 
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 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 
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
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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 
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.
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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 
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. 
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 
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
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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

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 
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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 
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 



PE655.861v03-00 22/79 AD\1217364FI.docx

FI

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 
läpinäkyvyyden nimissä annettava tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
komission olisi toteutettava tiedotustoimia 
tarpeen mukaan.

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat sekä 
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
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(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 
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 ja niiden lopullisille saajille 
aiheutuvaa liiallista hallinnollista rasitusta. 
Kyseisiin vaatimuksiin olisi tarvittaessa 
kuuluttava asiaankuuluvia, selkeitä ja 
mitattavissa olevia indikaattoreita, jotka 
muodostavat perustan välineen käytännön 
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 

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
puolivuosittain kertomus tällä asetuksella 
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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.

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 
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 

(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 
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välineiden pitkäaikaisia vaikutuksia. 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 
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 

(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 
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 
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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.

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 
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).
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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 
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 
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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, 
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 

(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, 
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 
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tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että 
unionin rahastojen täytäntöönpanoon 
osallistuvat kolmannet osapuolet 
myöntävät vastaavat oikeudet komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle.

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 
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 

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 
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1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

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).

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
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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)

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
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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 
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 
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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 
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 keskittymällä EU:n 
poliittisiin painopisteisiin pyrkien siten 
parantamaan kaikkien jäsenvaltioiden 
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 



PE655.861v03-00 34/79 AD\1217364FI.docx

FI

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)

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 
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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.
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 
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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

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 

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 
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investointien arviointiin ja toteuttamiseen 
liittyvistä asiantuntijapalveluista.

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 
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
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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)

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 
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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 
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.
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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 
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.
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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 
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
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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.
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 
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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).

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 

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.
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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:
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 
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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)

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.
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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 
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 2024 saakka. 
Jälkimmäisessä tapauksessa hakemukseen 
on liitettävä tarkistettu suunnitelma, johon 
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
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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

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
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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

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 

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
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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.

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 
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 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
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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.

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, 
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 
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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
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 
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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 
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 

a) perustelut sen osalta, miten EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityihin tai 
komission yksiköiden EU-ohjausjakson 
yhteydessä laatimissa asianomaista 
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painopisteiden osalta; 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

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
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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)

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 

d) uudistusten toteuttamisen 
suunnitellut selkeät välitavoitteet, 
tavoitteet, niiden mittaamisen 
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ajalle sekä vastaavat tiedot investoinneista 
enintään seitsemän vuoden ajalle;

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)

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;
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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 
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
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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 
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 
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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- 
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, 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 
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 
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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)

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 

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

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 
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
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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

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
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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 
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, 

Jos komissio toteaa 3 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin tulosten perusteella, että 17 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä asetettuja välitavoitteita ja 
tavoitteita ei ole saavutettu, 
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rahoitusosuuden maksaminen keskeytetään 
joko kokonaan tai osittain. Asianomainen 
jäsenvaltio voi esittää huomautuksensa 
kuukauden kuluessa komission arvioinnin 
tiedoksiantamisesta.

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 
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 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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.
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 
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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 
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
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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.
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 

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-
ohjausjakson yhteydessä raportoitava 
neljännesvuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely 
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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.

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

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
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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)

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)
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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. 
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 

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

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.
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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 
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 

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, 
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yleisö mukaan lukien. 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.

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
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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 
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 
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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 
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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