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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 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta asiasta vastaavat unionin 
viranomaiset saisivat käsityksen siitä, 
kuinka jäsenvaltio aikoo panna elpymis- 
ja palautumissuunnitelman täytäntöön, ja 
jotta voidaan edistää avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta, suunnitelmassa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti, mitkä 
kansalliset viranomaiset osallistuvat 
hankkeen toteuttamiseen ja kuinka paljon 
määrärahoja kullekin viranomaiselle 
osoitetaan. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa on myös 
aiheellista eritellä, yhdistetäänkö 
tukivälineestä myönnettävä rahoitustuki 
muihin asiaankuuluviin kansallisiin ja/tai 
unionin rahastoihin ja miten se tehdään.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Moitteetonta varainhoitoa 
koskevaa raportointia varten olisi 
laadittava erityisvaatimukset, jotta 
jäsenvaltiot voivat raportoida siitä 
vuotuisessa 
täytäntöönpanokertomuksessa.

Or. en

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 4

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 

(33) Täytäntöönpanon valvomiseksi 
tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi 
raportoitava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa 
tapahtuvasta edistymisestä 
neljännesvuosittain EU-ohjausjakson 
yhteydessä käyttäen digitaalista 
tulosraportointijärjestelmää, joka 
komission olisi kehitettävä. 
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kansallisissa uudistusohjelmissa, joita olisi 
käytettävä välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

Tulosraportointijärjestelmästä saatavien 
tietojen avulla on 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.

Or. en

Tarkistus 5

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. Tätä varten digitaaliseen 
tulosraportointijärjestelmään olisi 
sisällytettävä tiedot tukivälineestä tukea 
saavien talouden toimijoiden 
tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista.

Or. en

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 estämiseen.
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Tarkistus 6

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 olisi 
läpinäkyvyyden nimissä annettava tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ja komission olisi 
toteutettava tiedotustoimia tarpeen 
mukaan. Komission olisi varmistettava 
tukivälineen menojen näkyvyys 
ilmoittamalla selvästi, että tuetuissa 
hankkeissa on käytettävä selvästi 
merkintää ”EU:n elpymisaloite”.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään tukivälineen menojen näkyvyyttä ja avoimuutta, ja se on 
yhdenmukainen budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan tarkistusten 
kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta 
osana integroitua talous- ja 
vastuuvelvollisuusraportointia sekä osana 
Euroopan parlamentin 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä 
annettavaan komissiota koskevaan 
vastuuvapausmietintöön sisällytettävää 
erillistä lukua. Kertomuksen olisi 
sisällettävä tietoja siitä, miten jäsenvaltiot 
ovat edistyneet hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
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saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa.

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.

Or. en

Perustelu

Valmistelija haluaa varmistaa, että tukivälineestä annettava vuotuinen kertomus sisällytetään 
kokonaisuudessaan vastuuvapausmenettelyyn osana komissiolle myönnettävää 
vastuuvapautta.

Tarkistus 8

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 

(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 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 
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näkökohdat aikataulujen, välitavoitteiden 
ja tavoitteiden indikaattoreiden sekä 
taustatietojen saatavuuden osalta. Jotta 
operatiiviset järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä. Delegoidun 
säädöksen hyväksymisen jälkeen 
asianomaisen jäsenvaltion ja komission 
olisi voitava sopia tietyistä luonteeltaan 
teknisistä operatiivisista järjestelyistä, 
joissa esitetään yksityiskohtaisesti 
täytäntöönpanon näkökohdat aikataulujen, 
välitavoitteiden ja tavoitteiden 
indikaattoreiden sekä taustatietojen 
saatavuuden osalta. Jotta operatiiviset 
järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.
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__________________ __________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus noudattelee budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan elpymis- ja 
palautumistukivälinettä koskevan mietintöluonnoksen tarkistusta 30.

Tarkistus 9

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 kunnioittaminen 
on edellytys tuen saamiselle 
tukivälineestä, ja tukivälineestä 
myönnettävän tuen yhteydessä otetaan 
huomioon ehdollisuusjärjestelmä, joka on 
vahvistettu [komission ehdotuksessa 
asetukseksi unionin talousarvion 
suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita 
(COM(2018)0324 final) (2018/0136 
(COD)]. 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.
Or. en

Perustelu

Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on edellytys tuen saamiselle, ja se on varmistettava 
ja turvattava tässä ehdotuksessa tukivälineen koko toiminnan ajan.

Tarkistus 10

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 
2185/9616ja 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) 

(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 
2185/9616ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193917 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen ja niitä 
koskeva raportointi sekä hukattujen, 
aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä ja 
soveltuvin osin hallinnollisten 
seuraamusten määrääminen. Euroopan 
petostentorjuntavirasto (OLAF) voi 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, 
joihin sisältyvät myös paikan päällä 
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, 
selvittääkseen, onko kyse unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavasta 
petoksesta, lahjonnasta tai muusta 
laittomasta toiminnasta. Asetuksen (EU) 
2017/1939 nojalla Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia 
ja muuta laitonta toimintaa, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, 
sekä nostaa niistä syytteen Euroopan 
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2017/137118 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että 
unionin rahastojen täytäntöönpanoon 
osallistuvat kolmannet osapuolet 
myöntävät vastaavat oikeudet komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle.

parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137118 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on 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 tai 
mukautettava nykyisiä järjestelmiä 
sellaisen digitaalisen 
tulosraportointijärjestelmän luomiseksi, 
jota tukivälineen täytäntöönpanoon 
osallistuvat viranomaiset käyttävät.

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

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

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

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

16 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 

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 
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ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

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).

Or. en

Perustelu

Sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista raportoiminen komissiolle ei sisälly alkuperäiseen 
ehdotukseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja 
voidaan niiden pyynnöstä siirtää 
tukivälineen käyttöön. Komissio käyttää 
kyseisiä varoja suoraan 
varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on 
käytettävä asianomaisen jäsenvaltion 
hyväksi.

Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja 
voidaan niiden pyynnöstä siirtää 
tukivälineen käyttöön. Komissio käyttää 
kyseisiä varoja suoraan 
varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on 
käytettävä asianomaisen jäsenvaltion 
hyväksi, ja niihin sovelletaan 
moitteettoman varainhoidon osalta 
samoja vaatimuksia kuin alkuperäisiin 
varoihin.

Or. en

Perustelu

Yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvat käyttämättömät varat voidaan ohjata 
tukivälineeseen. Siten kuin tukivälinettä koskeva ehdotus on nyt laadittu, 
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täytäntöönpanovaatimuksissa suositaan tukivälinettä alkuperäisiin varoihin nähden, mikä 
saattaa vaikuttaa kielteisesti yhteistyössä hallinnoitaviin varoihin.

Tarkistus 12

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 
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täytäntöönpanoon osallistuvien 
jäsenvaltioiden viranomaisten on 
pidettävä kirjaa rahastojen 
täytäntöönpanoon osallistuvista talouden 
toimijoista ja niiden tosiasiallisista 
omistajista ja edunsaajista, jos nämä ovat 
luonnollisia henkilöitä.

Or. en

Tarkistus 13

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.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on kirjattava tukivälineen menot, jotta estetään kaksinkertainen rahoitus 
(kustannusten rahoittaminen tukivälineestä ja mahdollisesti myös toisesta EU:n rahastosta).

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään 

moitteettomaan varainhoitoon
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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.

Or. en

Perustelu

Moitteeton varainhoito mainitaan johdanto-osassa mutta ei yhdessäkään artiklassa. Siksi 
valmistelija ehdottaa uutta artiklaa heti talouden tehokasta ohjausta ja hallintaa koskevan 
artiklan jälkeen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tukivälineen lakkauttamisen 
jälkeen mahdollisesti yhä käytettävissä 
olevat rahoitusvarat siirretään 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvaan rahastoon.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään tukivälineen voimassaolon jatkaminen, sen lakkauttamisen jälkeen 
käytettävissä olevat varat olisi siirrettävä monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvaan 
rahastoon.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tukea saavalle jäsenvaltiolle 
maturiteettitransformaatiosta aiheutuva 
korkoriski.

Or. en
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Perustelu

Tilintarkastustuomioistuin huomautti tästä korkoriskistä lausunnossaan ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen 
perustamisesta.

Tarkistus 17

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.

Or. en

Perustelu

Kun oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen mainitaan uudessa johdanto-osan kappaleessa, 
sitä olisi edellytettävä myös artiklassa, sillä se on edellytys tuen saamiselle tukivälineestä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) investointihankkeiden 
toteuttamisesta vastaava kansallinen 
viranomainen;

Or. en

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

f a) tarvittaessa tiedot jo myönnetystä 
tai suunnitellusta kansallisesta 
rahoituksesta;

Or. en

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

j a) jäsenvaltion unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi toteuttamat 
järjestelyt, mukaan lukien toimet, jotka 
koskevat sääntöjenvastaisuuksien ja 
petosten ehkäisemistä, havaitsemista, 
oikaisemista ja tutkimista ja niistä 
raportoimista sekä hukattujen, 
aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintää ja 
soveltuvin osin seuraamusten 
määräämistä. Havaitsemista ja 
raportointia varten jäsenvaltion on 
käytettävä digitaalista 
tulosraportointijärjestelmää, jonka 
komissio asettaa jäsenvaltioiden käyttöön.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ehdottaa, että kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin sisällytetään 
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vaatimus, että jäsenvaltioiden on annettava tietoja siitä, kuinka ne aikovat suojata EU:n 
taloudellisia etuja. Tähän sisältyy komission tietotekniikkavälineiden käyttö 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten havaitsemiseksi (sääntöjenvastaisuuksien 
hallinnointijärjestelmä (IMS) ja ARACHNE).

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Komissiolle siirrettävää säädösvaltaa olisi käytettävä delegoiduilla säädöksillä 
puheenjohtajakokouksen monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymiselle asettaman 
horisontaalisen ehdon mukaisesti.

Tarkistus 22

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 

a) rahoitusosuus, joka maksetaan 
erissä sen jälkeen, kun jäsenvaltio on 
saavuttanut elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon 
liittyvät yksilöidyt välitavoitteet ja 
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välitavoitteet ja tavoitteet; tavoitteet;
Or. en

Perustelu

Välitavoitteet ja tavoitteet on todella saavutettava, ei ainoastaan ”tyydyttävällä tavalla”.

Tarkistus 23

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, kun kyseessä on 
vakava 

1) huono hallinnointi;
2) sääntöjenvastaisuus;
3) petos.

Or. en

Perustelu

Alkuperäisen elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttaminen olisi kiellettävä, jos se 
aiheutuu huonosta hallinnoinnista, sääntöjenvastaisuuksista tai petoksista.

Tarkistus 24

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.

Or. en

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 25

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 

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

tavoitteita ei ole saavutettu, 
rahoitusosuuden maksaminen keskeytetään 
joko kokonaan tai osittain. Komissio voi 
ilmoittaa, mitä toimenpiteitä on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
tavoitteet ja välitavoitteet saavutetaan. 
Asianomainen jäsenvaltio voi esittää 
huomautuksensa kuukauden kuluessa 
komission arvioinnin tiedoksiantamisesta.

Or. en

Perustelu

Annetaan komissiolle mahdollisuus ilmoittaa, mitä korjaavia toimia jäsenvaltio voi toteuttaa 
tai sen on toteutettava. Lisäksi välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettava.

Tarkistus 26

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 saavuttaminen.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Unionin taloudellisten etujen 
suojaaminen

1. Pannessaan tukivälinettä 
täytäntöön jäsenvaltioiden on sen 
tuensaajina tai lainanottajina toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi ja 
erityisesti sen varmistamiseksi, että kaikki 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
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mukaisten uudistusten ja 
investointihankkeiden täytäntöönpanoa 
koskevat toimenpiteet ovat sovellettavan 
unionin ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisia.
2. Edellä 13 artiklan 2 kohdassa ja 
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä seuraavista 
jäsenvaltioiden velvollisuuksista: 
a) niiden on tarkistettava säännöllisesti, 
että myönnetty rahoitus on käytetty 
asianmukaisesti kaikkia sovellettavia 
sääntöjä noudattaen ja että kaikki 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisten uudistusten ja 
investointihankkeiden täytäntöönpanoa 
koskevat toimenpiteet on toteutettu 
asianmukaisesti kaikkia sovellettavia 
sääntöjä, myös unionin ja kansallista 
lainsäädäntöä, noudattaen; 
b) niiden on toteutettava asianmukaisia 
toimenpiteitä petosten, korruption ja 
varainhoitoasetuksen 61 artiklan 2 ja 3 
kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen 
ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja 
ratkaisemiseksi ja nostettava 
tuomioistuimessa kanne väärään 
tarkoitukseen käytettyjen varojen 
takaisinperimiseksi, myös kaikkien 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisten uudistusten ja 
investointihankkeiden täytäntöönpanoon 
liittyvien toimenpiteiden osalta;
c) niiden on liitettävä maksupyyntöön
i) johdon vahvistuslausuma siitä, että 
varat on käytetty niiden aiottuun 
tarkoitukseen, että maksupyynnön 
yhteydessä toimitetut tiedot ovat 
täydelliset, tarkat ja luotettavat ja että 
käyttöön otetut valvontajärjestelmät 
antavat tarvittavat takeet siitä, että varoja 
on hallinnoitu kaikkien sovellettavien 
sääntöjen mukaisesti; ja 
ii) yhteenveto suoritetuista tarkastuksista 
ja valvonnasta, mukaan lukien havaitut 
puutteet ja mahdollisesti toteutetut 
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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 
muodossa yhteen tietokantaan:
i) varojen lopullisen saajan nimi;
ii) toimeksisaajan ja alihankkijan nimi, 
jos varojen lopullinen saaja on 
hankintaviranomainen julkisia 
hankintoja koskevan unionin tai 
kansallisen säännöksen mukaisesti;
iii) rahoitusjärjestelmän käytön 
estämisestä rahanpesuun tai terrorismin 
rahoitukseen 20 päivänä toukokuuta 2015 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 3 
artiklan 6 kohdassa määritellyn varojen 
saajan tai toimeksisaajan tosiasiallisen 
omistajan ja edunsaajan / tosiasiallisten 
omistajien ja edunsaajien etunimi tai 
etunimet, sukunimi tai sukunimet ja 
syntymäaika;
iv) luettelo kaikista elpymis- ja 
palautumissuunnitelman mukaisten 
uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanoon liittyvistä 
toimenpiteistä sekä julkisen rahoituksen 
kokonaismäärä siten, että ilmoitetaan 
tukivälineestä ja muista unionin 
rahastoista maksettujen varojen määrä;
e) niiden on asetettava kaikille elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyvien 
uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanoon liittyviin 
toimenpiteisiin maksettavien varojen 
lopullisille saajille tai kaikille muille 
niiden täytäntöönpanoon osallistuville 
henkilöille tai yhteisöille velvoite antaa 
komissiolle, OLAFille, EPPOlle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle 
nimenomainen valtuutus käyttää niiden 
varainhoitoasetuksen 129 artiklan 1 



PA\1211066FI.docx 25/29 PE655.861v01-00

FI

kohdassa säädettyjä oikeuksia sekä 
asettaa vastaavia velvoitteita kaikille 
maksettujen varojen lopullisille saajille;
f) niiden on säilytettävä tiedot asetuksen 
[varainhoitoasetus] 132 artiklan 
mukaisesti.
3.  Edellä 13 artiklan 2 kohdassa ja 
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on myös määrättävä 
komission oikeudesta vähentää 
suhteellisesti tukivälineen tukea ja periä 
kaikki aiheettomasti maksetut määrät 
unionin talousarvioon tai pyytää lainan 
ennenaikaista takaisinmaksua, jos 
kyseessä on petos, korruptio tai 
eturistiriita, joka vaikuttaa unionin 
taloudellisiin etuihin, tai jos mainituista 
sopimuksista johtuvia velvoitteita 
rikotaan. Päättäessään takaisinperinnän 
tai vähennyksen määrästä tai 
ennenaikaisesti takaisin maksettavasta 
määrästä komissio noudattaa 
suhteellisuusperiaatetta ja ottaa 
huomioon unionin taloudellisiin etuihin 
vaikuttavan petoksen, korruption tai 
eturistiriidan tai velvoitteiden rikkomisen 
vakavuuden. Jäsenvaltiolle on annettava 
mahdollisuus esittää huomautuksensa 
ennen tuen vähentämistä tai 
ennenaikaisen takaisinmaksun 
pyytämistä.

Or. en

Tarkistus 28

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 



PE655.861v01-00 26/29 PA\1211066FI.docx

FI

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. 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 
kohti.
3. Tulosraportointijärjestelmää on 
mukautettava tätä tarkoitusta varten.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa on oltava erityinen säännös maksuista tosiasiallisille omistajille ja edunsaajille, 
ei ainoastaan jäsenvaltioille.

Tarkistus 29

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 

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä.
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yleisen edun.
Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi toteuttaa 
tiedotustoimia varmistaakseen 
asianomaisessa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa suunniteltuun 
rahoitustukeen liittyvän unionin 
rahoituksen näkyvyyden, mukaan lukien 
yhteiset tiedotustoimet asianomaisten 
kansallisten viranomaisten kanssa.

2. Komissio voi toteuttaa 
tiedotustoimia varmistaakseen 
asianomaisessa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa suunniteltuun 
rahoitustukeen liittyvän unionin 
rahoituksen näkyvyyden käyttämällä 
näkyvää unionin tunnusta, mukaan lukien 
yhteiset tiedotustoimet asianomaisten 
kansallisten viranomaisten kanssa. 
Komissio varmistaa tukivälineen varojen 
käytön näkyvyyden ilmoittamalla selvästi, 
että tuetuissa hankkeissa on käytettävä 
selvästi merkintää ”EU:n elpymisaloite”.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
tarkistusten kanssa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille neljännesvuosittain 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
välitavoitteiden saavuttamisessa 
tapahtuneesta edistymisestä sekä 
suunnitelmien täydentävyydestä unionin 
nykyisten ohjelmien kanssa.
Neljännesvuosittaisiin kertomuksiin on 
sisällytettävä toteutuneen unionin 
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talousarvion jäsenvaltiokohtainen erittely, 
josta käy ilmi, mitä toimintoja on tuettu 
unionin talousarviosta, mukaan lukien 
kutakin lopullista tuensaajaa kohti 
vastaanotetut yhteenlasketut määrät 
digitaalista tulosraportointijärjestelmää 
käyttäen.

Or. en

Perustelu

Tämän on budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan esittelijöiden esittämä 
tarkistus, jota talousarvion valvontavaliokunnan valmistelija kannattaa. Lisäksi siinä 
ehdotetaan talousarvion toteutumista koskevaa jäsenvaltiokohtaista erittelyä, joka 
mahdollistaa seurannan.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Digitaaliseen 
tulosraportointijärjestelmään kootaan 
yhteen tiedot, joiden avulla voidaan 
määrittää varojen lopulliset saajat, niiden 
tosiasialliset omistajat ja edunsaajat 
mukaan luettuina, ja tukivälineen 
rahoitustuki kussakin jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Jotta välineen tuensaajat voidaan tunnistaa, niitä koskevat tiedot olisi tallennettava yhteen 
keskitettyyn tietokantaan. Näin mahdollistetaan täytäntöönpanon seuranta ja 
petostapauksissa havaitseminen, tutkinta ja syyllisten syytteeseenpano.

Tarkistus 33

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

b a) kutakin jäsenvaltiota koskeva osio, 
jossa esitetään yksityiskohtaisesti, kuinka 
moitteettoman varainhoidon periaatetta 
noudatetaan varainhoitoasetuksen 
61 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 34

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 vuotuista vastuuvapausmenettelyä 
komissiota koskevan 
vastuuvapausmietinnön erillisenä lukuna.

Or. en

Perustelu

Tukivälineen vuosikertomus ja siten itse välineen käyttö ovat osa komissiota koskevaa 
vastuuvapausmenettelyä, josta parlamentti vastaa.


