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LYHYET PERUSTELUT

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

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

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

Laajemmasta näkökulmasta elpymis- ja palautumistukivälineellä edistetään myös Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilariin ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan liittyvien unionin ja 
jäsenvaltioiden sitoumusten täytäntöönpanoa.

Tukivälineestä annetaan tukea asianomaisen jäsenvaltion vapaaehtoisesti esittämän pyynnön 
perusteella. Tukea annetaan suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvana tukena, jota ei makseta 
takaisin, ja lainoina.

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

Komissio on rinnan elpymis- ja palautumistukivälineen kanssa tehnyt ehdotuksen teknisen 
tuen välinettä koskevaksi asetukseksi. Kyseisestä välineestä on määrä tarjota tukea 
jäsenvaltioiden hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen ja pitkän aikavälin 
rakenneuudistuksiin, ja sillä tuetaan jäsenvaltioille EU-ohjausjakson yhteydessä annettujen 
maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa.
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Valmistelija on tyytyväinen komission uuteen ehdotukseen elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta ja on vakuuttunut siitä, että tukivälineellä on 
ratkaiseva merkitys unionin elpymiselle ja uusiutumiselle. Valmistelija kannattaa seuraavalle 
sukupolvelle ja erityisesti nuorille ja lapsille suunnattujen uudistusten ja investointien pilarin 
luomista tämän tukivälineen yhteyteen. Hän nimittäin uskoo vakaasti siihen, että elpymis- ja 
palautumistukivälineen olisi oltava tulevaisuuteen suuntautuva väline, jonka tarkoituksena on 
hyödyttää seuraavaa sukupolvea.

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

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

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

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

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale



PA\1209952FI.docx 5/43 PE655.646v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten painopisteet määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä 
’EU-ohjausjakso’, sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
puitteissa. Osana EU-ohjausjakson 
tavoitteita tarkastellaan myös 
yhteisvastuullisuuteen, yhdentymiseen ja 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen 
perustuvia rakenneuudistuksia, jolloin 
tavoitteena on luoda laadukkaita 
työpaikkoja ja kasvua, varmistaa 
yhdenvertaiset mahdollisuudet ja 
sosiaalisen suojelun saatavuus, suojella 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä ja 
parantaa kaikkien kansalaisten elintasoa. 
Jäsenvaltiot laativat omat monivuotiset 
kansalliset investointistrategiansa 
tukemaan näitä uudistuksia. Kyseiset 
strategiat olisi esitettävä vuotuisten 
kansallisten uudistusohjelmien yhteydessä 
keinona sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia. Sen vuoksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen 

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

ovat ratkaisevan tärkeitä elpymisen 
ohjaamiseksi kestävälle uralle ja ylöspäin 
suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. Tämä on 
pandemiakriisin jälkeen entistäkin 
tarpeellisempaa nopean elpymisen 
pohjustamiseksi.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 5

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 

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

yleistavoitetta, jonka mukaan 25 prosenttia 
EU:n talousarviomenoista osoitetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jotta voidaan toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla tukiväline kytketään 
talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan yhdenmukaisten 
täytäntöönpanoedellytysten 
varmistamiseksi, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla keskeytetään 
elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotuksia 
koskevien päätösten hyväksymisen 
määräaika ja tästä tukivälineestä 
suoritettavat maksut tai kumotaan 
kyseinen keskeytys, jos Euroopan 
parlamentin ja neuvoston [yhteisiä 
säännöksiä koskevassa] asetuksessa (EU) 
XXX/XX vahvistettuun talouden 
ohjausprosessiin liittyvissä tapauksissa on 
tapahtunut merkittävä vaatimusten 
noudattamatta jättäminen. 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 sopimuksessa1 a vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
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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.
_________________
1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tukivälineen soveltamisalan olisi 
koskettava politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
yrittäjyyteen, palautumiseen, 
tuottavuuteen, rahoitusjärjestelmien 
vakauteen, koulutukseen ja osaamiseen, 
lapsi- ja nuorisopolitiikkaan, 
tutkimukseen ja innovointiin, 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun, julkisiin 
terveydenhuoltojärjestelmiin sekä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
mukaisiin politiikkoihin, kuten 
sosiaaliseen suojeluun, laadukkaisiin 
työpaikkoihin ja investointeihin, 
sukupuolten tasa-arvoon ja vammaisten 
henkilöiden integroitumiseen.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden, 
palautumiskykyisten taloudellisten ja 
sosiaalisten rakenteiden sekä 
palautumiskykyisten työmarkkinoiden 
edistäminen, väestörakenteeseen liittyviin 
haasteisiin puuttuminen sekä 
hallinnollisten ja institutionaalisten 
valmiuksien vahvistaminen. Tätä varten 
sen olisi osaltaan edistettävä 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä. Näin voidaan myötävaikuttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
laadukkaiden työpaikkojen syntyä ja 
kestävää kasvua. Lisäksi tukivälineen olisi 
edistettävä innovatiivista ja kestävää 
uudelleenteollistamista, 
koulutusjärjestelmien uudistuksia sekä 
tukea uudistuksille niissä jäsenvaltioissa, 
joiden rahayksikkö ei ole euro, jotta 
voitaisiin helpottaa euron käyttöönottoa 
niiden rahayksikkönä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Jotta tavoitelluille 
uudistuksille saataisiin laaja tuki, 
jäsenvaltioiden, jotka haluavat hyötyä 
tukivälineestä, olisi osana elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
laadintaprosessia kuultava alue- ja 
paikallisviranomaisia ja muita 
sidosryhmiä, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt, koheesiopolitiikan 
alalla sovellettavien kumppanuutta 
koskevien käytännesääntöjen asiaa 
koskevien määräysten mukaisesti sekä 
kansallisia parlamentteja. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
kullekin jäsenvaltiolle määritetyt erityiset 
sosiaaliset indikaattorit huomioon ottaen 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
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olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 

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

palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, ennen 
suunnitelman toimittamista toteutettavan 
alue- ja paikallisviranomaisten ja muiden 
sidosryhmien, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt, kuulemisen laajuus, 
mukaan lukien tavoitteet ja välitavoitteet, 
sekä elpymis- ja palautumissuunnitelman 
odotettu vaikutus kasvupotentiaaliin, 
työpaikkojen syntymiseen sekä 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
palautumiskykyyn samoin kuin ne 
sosiaaliset indikaattorit, joita on tarkoitus 
parantaa, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta, ja tapauksen mukaan 
arvio vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen vaikutuksesta menetettyinä 
työpaikkoina ja puuttuvana sosiaalisena 
suojeluna samoin kuin asianmukaisista 
toimenpiteistä näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta voidaan varmistaa, että (27) Jotta voidaan varmistaa, että 
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rahoitustukea myönnetään etupainotteisesti 
ensimmäisinä kriisin jälkeisinä vuosina ja 
että se on yhteensopiva tähän välineeseen 
käytettävissä olevan rahoituksen kanssa, 
varoja olisi kohdennettava jäsenvaltioiden 
käyttöön 31 päivään joulukuuta 2024 
saakka. Sen vuoksi tukeen, jota ei makseta 
takaisin, käytettävissä olevasta määrästä 
vähintään 60:tä prosenttia koskevat 
oikeudelliset sitoumukset olisi tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. 
Jäljellä olevasta määrästä olisi tehtävä 
oikeudelliset sitoumukset 31 päivään 
joulukuuta 2024 mennessä.

rahoitustukea myönnetään etupainotteisesti 
ensimmäisinä kriisin jälkeisinä vuosina ja 
että se on yhteensopiva tähän välineeseen 
käytettävissä olevan rahoituksen kanssa, 
varoja olisi kohdennettava jäsenvaltioiden 
käyttöön 31 päivään joulukuuta 2025 
saakka. Sen vuoksi tukeen, jota ei makseta 
takaisin, käytettävissä olevasta määrästä 
vähintään 60:tä prosenttia koskevat 
oikeudelliset sitoumukset olisi tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. 
Jäljellä olevasta määrästä olisi tehtävä 
oikeudelliset sitoumukset 31 päivään 
joulukuuta 2025 mennessä.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -
investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
vihreään siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta, ja sen myötä sillä, että 
suunnitelman kustannukset ovat 
suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota ei 
makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2025. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
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Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 6,8 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 15

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

(32 b) Jos EU-ohjausjakson yhteydessä 
ja erityisesti maakohtaisissa suosituksissa 
yksilöidään haasteita, jotka edellyttävät 
kiireellisiä uudistuksia, mutta kyseinen 
jäsenvaltio ei hyödynnä myönnettyä 
rahoitusta riittävästi tai komissio on 
keskeyttänyt tämän rahoituksen, 
tukivälineestä olisi edelleen tuettava alue- 
ja paikallistason toimia, joilla osaltaan 
puututaan kyseisiin haasteisiin. Jos 
jäsenvaltio, jota koskee SEUT-
sopimuksen 139 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu poikkeus, ei hyödynnä 
myönnettyä rahoitusta, kyseinen rahoitus 
olisi asetettava saataville ehdotuksiin, 
jotka laaditaan alue- ja 
paikallisviranomaisten, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt, kuulemisen jälkeen, 
jotta voidaan edistää avointa keskustelua 
sellaisten toimien tukemiseksi, joilla 
kannustetaan tutkimukseen ja julkiseen 
keskusteluun ja levitetään tietoa covid-19-
pandemian kielteisten seurausten 
käsittelemiseksi tarvittavista uudistuksista.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että komission tiedotustoimet, jotka 
koskevat erityisesti velvoitetta hyödyntää 
tukivälineen puitteissa tarjottu tuki, 
toteutetaan asianmukaisesti 
asiaankuuluvalla alue- ja paikallistasolla.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettava 
rahoitusosuus. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa1 a vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
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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.

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).

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
politiikan aloihin on sisällyttävä 
toimenpiteitä, joilla luodaan parempi 
tulevaisuus seuraavalle sukupolvelle, 
kuten seuraavia toimenpiteitä:
a) toimenpiteet, jotka liittyvät 
koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, 
digitalisointiin ja julkisten 
työvoimapalvelujen roolin laajentamiseen, 
mukaan lukien kansallisten ja alueellisten 
täydennys- ja 
uudelleenkoulutusstrategioiden ja -
toimien kehittäminen, 
työmarkkinakehityksen parempaan 
ennustamiseen, lapsi- ja 
nuorisopolitiikkaan sekä yhdenvertaisiin 
mahdollisuuksiin ja pääsyyn kaikille;
b) toimenpiteet, joilla luodaan 
parempi tulevaisuus heikommassa 
asemassa oleville lapsille, nuorille, 
vanhuksille ja vammaisille henkilöille ja 
jotka liittyvät köyhyyden ja 
eriarvoisuuden torjuntaan, sosiaalisen 
osallisuuden, sosiaalisen suojelun ja 
sosiaaliturvajärjestelmien edistämiseen 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
mukaisesti, sosiaalisen infrastruktuurin 
kehittämiseen, kansanterveyteen ja 
terveydenhuoltojärjestelmiin sekä 
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koheesio-, turvapaikka-, muuttoliike- ja 
rajapolitiikkoihin;
c) toimenpiteet, joilla vähennetään 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa 
puuttumalla sukupuolten välisiin 
palkkaeroihin, sopivia perhevapaita ja 
joustavia työjärjestelyjä sekä lisätään 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
muun muassa varmistamalla yhtäläiset 
mahdollisuudet ja urakehitys;
d) toimenpiteet, joilla parannetaan 
edellytyksiä lisätä yrittäjyyteen liittyviä 
mahdollisuuksia ja taitoja, erityisesti 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten;
e) toimenpiteet, joilla toteutetaan 
ilmastotoimia ja liikkuvuutta, torjutaan 
energiaköyhyyttä, edistetään energia- ja 
resurssitehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä, monipuolistetaan 
energialähteitä ja varmistetaan 
energiaturvallisuus sekä edistetään 
maatalousalaa, kalataloutta ja maaseutu- 
ja raja-alueiden kestävää kehitystä;
f) toimenpiteet, joilla parannetaan 
julkisten laitosten valmiuksia taata 
liikkuvien työntekijöiden ja 
rajatyöntekijöiden oikeudet, mukaan 
lukien turvalliset ja yhtäläiset työolot, 
lakisääteiset palkat ja kaikki tarvittavat 
tiedot;
g) toimenpiteet, jotka liittyvät 
ammatilliseen koulutukseen ja nuorten 
integroitumiseen työmarkkinoille, 
keskittyen uudelleenkoulutukseen, uusien 
taitojen hankkimiseen sekä sellaisten 
taitojen kehittämiseen, joilla tuetaan 
digitaalista muutosta ja vihreää siirtymää, 
joissa ketään ei jätetä jälkeen, 
yrittäjätaitoihin ja monialaisiin taitoihin, 
sekä kaikkien työntekijöiden 
urakehityksen ja työolojen 
parantamiseen;
h) eläkeuudistukset, joissa 
keskitytään eläkejärjestelmien 
kestävyyteen työntekijöiden ja itsenäisten 
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ammatinharjoittajien kannalta sekä 
naisten ja miesten yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin hankkia eläkeoikeuksia 
ja joilla varmistetaan kaikille 
ihmisarvoisen elämän mahdollistava 
tulotaso Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin periaatteiden mukaisesti;
i) toimenpiteet julkisten 
terveydenhuoltojärjestelmien 
parantamiseksi, mukaan lukien paremmat 
kriisinhallintavalmiudet, laadukkaiden ja 
kohtuuhintaisten hoiva- ja 
kotihoitopalvelujen kehittäminen, 
turvallisemmat, laadukkaammat ja 
helpommin saatavilla olevat hoitokodit ja 
hoitolaitokset, lääkinnälliset laitteet ja 
saatavilla olevat lääkintäpalvelut kaikille 
kansalaisille.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää seuraavalle 
sukupolvelle tarkoitettuja politiikkoja, 
joilla lisätään 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 
laadukkaiden työpaikkojen luomista 
covid-19-kriisin jälkeen ja edistää kestävää 
kasvua esimerkiksi seuraavin keinoin:

Or. en
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Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

a) tukemalla yrittäjyyttä ja 
laadukkaita työpaikkoja, yrityksiä, 
mukaan lukien pk-yritykset, taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, 
investointeja, tuottavuutta ja kestävää 
kasvua ja parantamalla näin kaikkien 
kansalaisten elintasoa ja varmistamalla 
tasa-arvo, osallisuus ja sosiaalisen 
suojelun saatavuus kaikille Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeisten 
periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

b) kehittämällä palautumiskykyisiä 
työmarkkinoita sekä turvallisia työoloja ja 
palkkoja, joiden turvin voi elää 
ihmisarvoista elämää, ja puuttumalla 
väestörakenteeseen liittyviin haasteisiin 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti, varmistaen näin 
ympäristön kannalta ja sosiaalisesti 
kestävän ja demokraattisen unionin, 
jonka perustana ovat Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet, ja Pariisin sopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämisen;

Or. en
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Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

c) vahvistamalla jäsenvaltioiden ja 
niiden alue- ja paikallisviranomaisten 
hallinnollisia ja institutionaalisia 
valmiuksia instituutioiden, hallinnon, 
julkishallinnon ja talous- ja 
sosiaalisektorin kohtaamiin haasteisiin 
vastaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

d) vapauttamalla kasvupotentiaali 
sopeutumiskyvyn lujittamiseksi, luomalla 
kunnollisia työpaikkoja, varmistamalla 
sukupuolten tasa-arvo ja osallistavat 
työmarkkinat, edistämällä investointeja ja 
tukemalla ylöspäin suuntautuvaa 
taloudellista ja sosiaalista 
lähentymisprosessia;

Or. en

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

e) luomalla suotuisa ympäristö 
investoinneille ja pk-yrityksille, mukaan 
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lukien innovatiivista ja kestävää 
uudelleenteollistamista varten, 
mukautumalla teknologian kehitykseen, 
puuttumalla väestörakenteeseen liittyviin 
haasteisiin, kehittämällä 
palautumiskykyisiä työmarkkinoita ja 
edistämällä sosiaalista osallisuutta;

Or. en

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

f) edistämällä taloudellista toimintaa 
ja varmistamalla, että ihmisillä on 
työmarkkinoille integroitumiseen 
tarvittavat taidot, uudelleenkoulutuksen, 
uusien taitojen hankkimisen ja taitojen 
kehittämisen kautta; ja

Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

g) tukemalla jäsenvaltioita, joiden 
rahayksikkö ei ole euro, niiden 
pyrkimyksissä ottaa käyttöön yhteinen 
raha.

Or. en
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltio, jota koskee SEUT-
sopimuksen 139 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu poikkeus, ei hyödynnä 
myönnettyä rahoitusta, kyseinen rahoitus 
on asetettava saataville ehdotuksiin, jotka 
laaditaan alue- ja paikallisviranomaisten, 
mukaan lukien työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt, kuulemisen jälkeen, 
jotta voidaan edistää avointa keskustelua 
sellaisten toimien tukemiseksi, joilla 
kannustetaan tutkimukseen ja julkiseen 
keskusteluun ja levitetään tietoa covid-19-
pandemian kielteisten seurausten 
käsittelemiseksi tarvittavista uudistuksista.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 2 a kohdassa tarkoitettu 
rahoitus voi kattaa
a) seminaarit, konferenssit ja 
työpajat;
b) selvitysten, tutkimusten, 
analyysien ja kyselytutkimusten, 
arviointien ja vaikutustenarviointien, 
raporttien ja koulutusaineistojen 
toteuttamisen ja julkaisemisen;
c) viestintähankkeiden järjestämisen 
oppimista, yhteistyötä, tietoisuuden 
lisäämistä, tiedonlevitystoimia ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa varten, valistus- ja 
tiedotuskampanjat, mediakampanjat ja 
tapahtumat, mukaan lukien 
yhteisöviestintä ja tapauksen mukaan 
viestintä sosiaalisten verkostojen 
välityksellä; ja
d) aineistojen kokoamisen ja 
julkaisemisen tiedon levittämiseksi 
tukivälineestä rahoitettavista toimista, 
myös kehittämällä, käyttämällä ja 
ylläpitämällä tieto- ja viestintätekniikkaa 
käyttäviä järjestelmiä ja välineitä.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

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 

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 päättää 27 a artiklan mukaisesti 
delegoidulla säädöksellä keskeyttää 17 
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artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten hyväksymisen määräajan tai 
keskeyttää elpymis- ja 
palautumistukivälineestä suoritettavat 
maksut.

artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten hyväksymisen määräajan tai 
keskeyttää tukivälineestä suoritettavat 
maksut.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Minkä tahansa […] koskevista 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
15 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun 
tapauksen yhteydessä komissio päättää 27 
a artiklan mukaisesti delegoidulla 
säädöksellä kumota edeltävässä kohdassa 
tarkoitetun määräajan tai maksujen 
keskeytyksen.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tukivälineellä kannustetaan 
uudistuksiin, joita toteuttavat 
paikallisviranomaiset ja muut 
sidosryhmät. Jos EU-ohjausjakson 
yhteydessä ja erityisesti maakohtaisissa 
suosituksissa yksilöidään kysymyksiä, 
jotka edellyttävät kiireellisiä uudistuksia, 
mutta asianomainen jäsenvaltio ei 
hyödynnä myönnettyä rahoitusta 
riittävästi tai komissio on keskeyttänyt 
tämän rahoituksen, tukivälineestä on 
edelleen tuettava alue- ja paikallistason 
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toimia, joilla osaltaan puututaan kyseisiin 
kysymyksiin.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio voi jäsenvaltion 
pyynnöstä myöntää kyseiselle 
jäsenvaltiolle lainatukea sen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa 
varten 31 päivään joulukuuta 2025 saakka.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltio voi hakea lainaa samaan 
aikaan kun se toimittaa 15 artiklassa 
tarkoitetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tai eri ajankohtana 
31 päivään elokuuta 2025 saakka. 
Jälkimmäisessä tapauksessa hakemukseen 
on liitettävä tarkistettu suunnitelma, johon 
sisältyy uusia välitavoitteita ja tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta
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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 elpymis- ja palautumissuunnitelman, 
sellaisena kuin se on tarvittaessa 
tarkistettuna, kokonaiskustannusten ja 10 
artiklassa tarkoitetun 
enimmäisrahoitusosuuden välinen erotus. 
Kullekin jäsenvaltiolle myönnettävän 
lainan enimmäismäärä saa olla enintään 
6,8 prosenttia maan bruttokansantulosta.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ennen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman toimittamista 
toteutettavan alue- ja 
paikallisviranomaisten ja muiden 
sidosryhmien, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt, kuulemisen laajuus;

Or. en

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tapauksen mukaan arvio vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
vaikutuksesta menetettyinä työpaikkoina 
ja puuttuvana sosiaalisena suojeluna 
samoin kuin asianmukaisista 
toimenpiteistä näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi, erityisesti alueilla, joilla 
on meneillään merkittävä energiakäänne;

Or. en

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

d a) ne sosiaaliset indikaattorit, joita 
ehdotetulla elpymis- ja 
palautumissuunnitelmalla on tarkoitus 
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parantaa, sekä vaikutus Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksytyssä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmassa 
esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet 
on saavutettu, asianomaisen jäsenvaltion 
on toimitettava komissiolle 
rahoitusosuuden ja tarvittaessa lainaerän 

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

lainaerän maksamista koskeva 
asianmukaisesti perusteltu pyyntö. 
Jäsenvaltiot voivat esittää tällaisia 
maksupyyntöjä komissiolle puolivuosittain. 
Komissio arvioi kahden kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, onko 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
delegoidussa säädöksessä asetetut 
välitavoitteet ja tavoitteet toteutettu 
tyydyttävästi. Arvioinnissa on otettava 
huomioon myös 17 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu operatiivinen järjestely. 
Asiantuntijat voivat avustaa komissiota.

Or. en

Tarkistus 48

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 peruuttaa 
rahoitusosuuden määrän 
varainhoitoasetuksen 14 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettuaan jäsenvaltiolle 
tilaisuuden esittää huomautuksensa kahden 
kuukauden kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta. Komissio varmistaa, 
että elpymis- ja palautumissuunnitelman 
toteuttavat alue- ja paikallisviranomaiset 
ja muut sidosryhmät, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt, saavat edelleen tukea 
tukivälineestä.

Or. en
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 50

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 

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission delegoidulla 
säädöksellä 17 artiklan mukaisesti, 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä.
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luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vuosikertomus Neljännesvuosikertomus

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vuosikertomuksessa on oltava 
myös seuraavat tiedot:

3. Neljännesvuosikertomuksessa on 
oltava myös seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] komissio toimittaa 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
riippumattoman arviointikertomuksen 
asetuksen täytäntöönpanosta ja 
riippumattoman jälkiarviointikertomuksen 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
vuoden 2027 päättymisestä.

Or. en
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla 
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Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle ... päivästä 
...kuuta ... [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] seitsemän vuoden 
ajaksi 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän seitsemän vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 1 
ja 2 kohdassa ja 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevien 9 artiklan 1 ja 
2 kohdan ja 17 artiklan 1 kohdan nojalla 
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annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole [kahden kuukauden] 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kahdella kuukaudella].

Or. en

Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja 
palautumissuunnitelmalla on vaikutusta 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2.4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja 
palautumissuunnitelma edistää 
digitaalisia infrastruktuureja ja taitoja 
koskevien integroitujen 
investointiohjelmien käyttöönottoa sekä 
tehokkaan rahoituskehyksen luomista 
niille, minkä pitäisi varmistaa alueiden 
mahdollisimman suuri kilpailukyky 
unionissa;

Or. en


