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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Tässä pandemiassa on kyse 
paljon muustakin kuin terveyskriisistä; 
sen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset 
ovat erilaisia eri maissa, ja se 
mahdollisesti lisää köyhyyttä ja 
eriarvoisuutta unionissa. Näin ollen 
elpymis- ja palautumistukivälineen 
(jäljempänä ”tukiväline”) puitteissa 
tehtävien investointien yhteydessä olisi 
puututtava olemassa olevaan terveyteen 
liittyvään eriarvoisuuteen kaikkialla 
EU:ssa, samalla kun taataan yhtäläinen 
suojelu kiinnittäen erityistä huomiota 
yhteiskunnan heikoimmassa asemassa 
oleviin. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita puuttumaan ja reagoimaan 
häiriöihin tehokkaammin ja toipumaan 
niistä nopeammin. Covid-19-kriisin 
keskipitkän ja pitkän aikavälin seuraukset 
koko taloudessa ja erityisesti 
terveydenhuollon alalla riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
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jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle ja 
koossapitävälle elpymisuralle ja vältetään 
maiden välisten erojen kasvaminen 
unionissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia, jotta vältetään edellisen 
maailmanlaajuisen talous-, sosiaali- ja 
finanssikriisin käsittelyn yhteydessä 
tehdyt virheet, jotka johtivat taloudellisten 
ja sosiaalisten erojen syvenemiseen. Sen 
vuoksi uudistukset ovat ratkaisevan 
tärkeitä elpymisen ohjaamiseksi kestävälle 
uralle ja ylöspäin suuntautuvan 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion tukemiseksi. Tämä on entistäkin 
ratkaisevampaa nopean elpymisen sekä 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
taloudellisen kehityksen pohjustamiseksi.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Uudistuksen menestyksellisen 
johtamisen ja hallinnan edellytyksenä on 
hyvä hallinto. Viranomaisten ja monien 
eri sidosryhmien hallinnolliset valmiudet 
ovat avainasemassa tässä suhteessa 
samoin kuin talousarvion esittämisessä ja 
toteuttamisessa, tilinpäätöksen 
esittämisessä ja tilintarkastuksissa sekä 
taloushallinnon toimijoiden toimintaan 
kohdistettavassa valvonnassa ja 
vastuuvelvollisuudessa perussopimuksen 
322 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
varainhoitosääntöjen mukaisesti.  
Viranomaisten ja edunsaajien olisi siksi 
kehitettävä valmiuksia asianmukaisessa 
mittakaavassa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
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 

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, 
joilla on eurooppalaista lisäarvoa ja joilla 
voidaan edistää nopeampaa elpymistä 
jäsenvaltioissa, sitä, että tuhannet unionin 
kansalaiset välttyvät työpaikkansa 
menettämiseltä, ja keskipitkän ja pitkän 
aikavälin kasvupotentiaalin vahvistamista. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin, 
joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen, kohtuuhintaiseen ja 
uusiutuvaan energiaan ja parantamaan 
energiatehokkuutta ja tuottavuutta 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
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maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

avainaloilla, on tärkeää osallistavan ja 
kestävän kasvun edistämiseksi ja 
saavuttamiseksi sekä laadukkaiden 
työpaikkojen syntymisen edistämiseksi ja 
kilpailukyvyn tukemiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja ja vauhdittamalla 
osaamistalouden kehitystä sekä 
vähentämään covid-19-pandemian 
paljastamaa eriarvoisuutta, erityisesti 
digitaalista kahtiajakoa perussopimuksen 
174 artiklan soveltamisalaan kuuluvilla 
alueilla. Tarvitaan enemmän investointeja 
digitalisaatioon, digitaaliseen innovointiin 
ja digitaalisiin yhteyksiin, jotka 
mahdollistavat oikeudenmukaisen 
siirtymisen kohti digitaalista taloutta 
erityisesti yhteiskunnan heikoimmassa 
asemassa oleville henkilöille, kuten 
ikäihmisille.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tukivälineen puitteissa tehtävien 
investointien osalta olisi vahvistettava 
kumppanuusperiaatetta ja monitasoista 
hallintoa kaikilla alueilla ja kaikissa 
kunnissa.  Monitasoinen hallinto on 
tärkeä näkökohta EU-ohjausjakson 
yhteydessä, sillä covid-19-pandemia on 
vaikuttanut jäsenvaltioiden alueisiin eri 
tavoin. Näin ollen alue- ja 
paikallisviranomaisten, talouselämän 
osapuolten ja työmarkkinaosapuolten 
sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien 
asiaan liittyvien elinten, kuten 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen on 
olennaista tukivälineen toiminnan 
kannalta. Jäsenvaltioiden olisi kuultava 
kaikkia kumppaneita elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiaan laatiessaan ja 
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täytäntöön pannessaan sekä 
varmistettava, että varat tavoittavat avun 
tarpeessa olevat edunsaajat nopeasti. 
Lisäksi covid-19-kriisi on koetellut 
suhteettomasti aloja, joilla työskentelee 
enimmäkseen alle 25-vuotiaita nuoria ja 
naisia ja joilla työttömyys on kasvussa, 
joten kyseisten alojen erityistilanne on 
otettava huomioon. Sukupuolten tasa-
arvoa olisikin edistettävä ensisijaisena 
painopisteenä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien laatimisen ja 
toteuttamisen kaikissa vaiheissa, jotta 
voidaan puuttua olemassa olevaan 
sukupuolten väliseen kuiluun. Sekä 
kaupunkialueisiin vihreän ja digitaalisen 
muutoksen käynnistäjinä että alueisiin, 
jotka kärsivät luonnonhaitoista tai 
väestörakenteeseen liittyvistä haitoista, 
olisi kiinnitettävä huomiota.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
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 vankkaa suoraa 
rahoitustukea innovatiivisen välineen 
välityksellä. Tätä varten tällä asetuksella 
olisi perustettava tukiväline, jotta voidaan 
antaa tehokasta ja merkittävää 
rahoitustukea vauhdittamaan sellaisten 
uudistusten ja niihin liittyvien julkisten 
investointien toteutusta, jotka parantavat 
jäsenvaltioiden kestävyyttä ja 
kilpailukykyä. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Olisi noudatettava 
perussopimuksen 8, 10 ja 11 artiklassa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettuja horisontaalisia periaatteita 
sekä lapsen oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksesta ja vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita. 
Tukivälineen tavoitteet kattavat myös 
kestävän kehityksen sekä sen, että unioni 
edistää ympäristön laadun säilyttämistä, 
suojelua ja parantamista koskevaa 
päämäärää perussopimuksen 191 artiklan 
1 kohdan mukaisesti sekä Pariisin 
sopimuksessa tehtyjä sitoumuksia.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana yhdessä 
muiden kehitystä koskevien tavoitteiden 
kanssa ja unionin antamien, Pariisin 
sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumista 
koskevien sitoumusten muuntaminen 
käytännön toimiksi, tällä asetuksella 
perustettavalla tukivälineellä edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 
ympäristökestävyyttä sekä yleistavoitetta, 
jonka mukaan 30 prosenttia unionin 
talousarviomenoista osoitetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen. Komission 
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ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
yhdenmukaisuus, johdonmukaisuus ja 
yhteisvaikutukset YK:n Agenda 2030 -
toimintaohjelman kanssa. Määritettäessä 
investointeja kestäviksi olisi sovellettava 
luokitusjärjestelmää, josta on säädetty 
muun muassa kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 
(EU) 2019/2088 muuttamisesta 18 
päivänä kesäkuuta 2020 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2020/8521 a ja 
kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta 
rahoituspalvelusektorilla 27 päivänä 
marraskuuta 2019 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) 2019/20881 b.
__________________
1 a EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13.
1 b EUVL L 317, 9.12.2019, s. 1.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Samalla kun otetaan huomioon 
jäsenvaltion kasvuprioriteetit, 
asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on vihreän 
siirtymän mutta myös tietämykseen 
perustuvan digitaalisen muutoksen 
edistämiseen. Niillä molemmilla on 
ratkaiseva rooli taloutemme 
muuttamisessa ja nykyaikaistamisessa.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 

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

palautumis- ja sopeutumiskyvyn 
parantamista, lievennettävä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tuettava vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta, joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä. Näin voidaan 
myötävaikuttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaalin palautumiseen kriisin 
jälkeen ja vauhdittaa investointeja 
keskeisillä aloilla, mikä edistää 
laadukkaiden työpaikkojen syntyä ja 
säilymistä, alle 25-vuotiaiden nuorten ja 
naisten työpaikat mukaan luettuina, 
sosiaalisten oikeuksien vahvistamista 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
mukaisesti sekä tukee kestävää kasvua 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Sen 
varmistamiseksi, ettei ketään jätetä 
jälkeen, olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota heikoimmassa asemassa oleviin 
väestönosiin. Tukivälineellä olisi myös 
edistettävä sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamista perussopimuksen 8 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

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 

(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 
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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.

siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto-, ympäristö- 
ja digitaalisia painopisteitä sekä 
kunnioitettava unionin sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta voidaan varmistaa että 
rahoitusosuus on merkityksellinen ja vastaa 
jäsenvaltioiden todellisia tarpeita toteuttaa 
ja saattaa päätökseen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin sisältyvät 
uudistukset ja investoinnit, on aiheellista 
vahvistaa enimmäisrahoitusosuus, joka on 
jäsenvaltioiden käytettävissä tukivälineestä 
myönnettävänä rahoitustukena (toisin 
sanoen tukena, jota ei makseta takaisin). 
Enimmäisrahoitusosuus olisi laskettava 
väestömäärän sekä kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaisen käänteisen 
bruttokansantuotteen (BKT) ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella.

(19) Jotta voidaan varmistaa että 
rahoitusosuus on merkityksellinen ja vastaa 
jäsenvaltioiden todellisia tarpeita toteuttaa 
ja saattaa päätökseen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin sisältyvät 
uudistukset ja investoinnit, on aiheellista 
vahvistaa enimmäisrahoitusosuus, joka on 
jäsenvaltioiden käytettävissä tukivälineestä 
myönnettävänä rahoitustukena (toisin 
sanoen tukena, jota ei makseta takaisin). 
Enimmäisrahoitusosuus olisi laskettava 
väestömäärän sekä kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaisen käänteisen 
bruttokansantuotteen (BKT) ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella ottaen 
huomioon työelämän ja koulutuksen 
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ulkopuolella olevien (NEET) nuorten 
osuuden ja köyhyysriskiasteen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On tarpeen vahvistaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotusten sisältö ja 
menettely, jota noudattaen jäsenvaltiot 
toimittavat ehdotukset. Menettelyjen 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltion olisi toimitettava elpymis- ja 
palautumissuunnitelma viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta kansallisen 
uudistusohjelman erillisenä liitteenä. 
Nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa 
suunnitelmaluonnos yhdessä seuraavan 
vuoden talousarvioesityksen kanssa 15 
päivänä lokakuuta edellisenä vuonna.

(20) On tarpeen vahvistaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotusten sisältö ja 
menettely, jota noudattaen jäsenvaltiot 
toimittavat ehdotukset. Menettelyjen 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltion olisi toimitettava elpymis- ja 
palautumissuunnitelma viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta kansallisen 
uudistusohjelman erillisenä liitteenä. 
Nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
suunnitelmaluonnos yhdessä seuraavan 
vuoden talousarvioesityksen kanssa 15 
päivänä lokakuuta edellisenä vuonna. 
Jäsenvaltioiden toimittamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat olisi asetettava 
julkisesti saataville.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Euroopan 
parlamentilla olisi oltava saatavillaan 
kaikki tiedot komission ja jäsenvaltioiden 
välillä yksittäisistä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmista käytävistä 
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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.

neuvotteluista prosessin kaikissa 
vaiheissa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi yksilöitävä 
jälkeenjääneet alat ja esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, laadukkaiden 
työpaikkojen syntymiseen, myös alle 25-
vuotiaille nuorille ja naisille, sosiaalisten 
oikeuksien vahvistamiseen sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn tehostamiseen, jotta 
erilaisiin epäsymmetrisiin ja symmetrisiin 
häiriöihin voidaan vastata paremmin. Sen 
olisi sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla 
on merkitystä vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä kilpailukyvyn 
vahvistamisen kannalta. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio 
noudattaa kaikilta osin prosessin 
kansallista omavastuullisuutta, ja ottaa 
sen vuoksi huomioon asianomaisen 
jäsenvaltion esittämät perustelut ja seikat 
sekä arvioi, odotetaanko jäsenvaltion 
ehdottaman elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio ottaa 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat ja asiaan 
osallisten sidosryhmien antaman 
hyväksynnän sekä arvioi, odotetaanko 
jäsenvaltion ehdottaman elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle 



AD\1214244FI.docx 15/42 PE658.720v01-00

FI

tuloksellisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle 
EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetussa 
maakohtaisessa suosituksessa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; odotetaanko suunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina; ja onko 
odotettavissa, että jäsenvaltion ehdottamat 
järjestelyt takaavat elpymis- ja 
palautumissuunnitelman sekä ehdotettujen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden ja niihin 
liittyvien indikaattorien tuloksellisen 
toteutumisen.

EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetussa 
maakohtaisessa suosituksessa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
terveydenhuollon kestävyyden 
parantamista sekä kilpailukyvyn 
vahvistamista ja niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista; odotetaanko 
suunnitelman tuottavan asianomaisessa 
jäsenvaltiossa pysyviä vaikutuksia; 
odotetaanko suunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion kestävän ja 
osallistavan kasvupotentiaalin, 
investointien houkuttelemisen, 
laadukkaiden työpaikkojen syntymisen 
kaikille sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
investointihankkeita johdonmukaisina, 
tehokkaina ja riittävinä toimina; ja onko 
odotettavissa, että jäsenvaltion ehdottamat 
järjestelyt takaavat elpymis- ja 
palautumissuunnitelman sekä ehdotettujen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden ja niihin 
liittyvien indikaattorien tuloksellisen 
toteutumisen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Yksinkertaisuuden vuoksi 
rahoitusosuuden määrittelyssä olisi 
noudatettava yksinkertaisia kriteerejä. 
Rahoitusosuus olisi määritettävä 
asianomaisen jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioitujen kokonaiskustannusten 
perusteella.

(25) Yksinkertaisuuden vuoksi 
rahoitusosuuden määrittelyssä olisi 
noudatettava yksinkertaisia kriteerejä, 
joissa otetaan huomioon jäsenvaltion 
tarpeet. Rahoitusosuus olisi määritettävä 
asianomaisen jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioitujen kokonaiskustannusten 
perusteella.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(27) Jotta voidaan varmistaa, että 
rahoitustukea myönnetään etupainotteisesti 
ensimmäisinä kriisin jälkeisinä vuosina ja 
että se on yhteensopiva tähän välineeseen 
käytettävissä olevan rahoituksen kanssa, 
varoja olisi kohdennettava jäsenvaltioiden 
käyttöön 31 päivään joulukuuta 2025 
saakka. Sen vuoksi tukeen, jota ei makseta 
takaisin, käytettävissä olevasta määrästä 
vähintään 60:tä prosenttia koskevat 
oikeudelliset sitoumukset olisi tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. 
Jäljellä olevasta määrästä olisi tehtävä 
oikeudelliset sitoumukset 31 päivään 
joulukuuta 2025 mennessä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -
investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 

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

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

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset 
säännöt talousarviositoumuksia, maksuja, 
maksujen keskeyttämistä ja peruuttamista 
sekä varojen takaisinperintää varten. 
Ennustettavuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava esittää 
maksupyyntöjä kaksi kertaa vuodessa. 
Maksut olisi suoritettava erissä ja niiden 
olisi perustuttava komission myönteiseen 
arvioon jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanosta. Rahoitus olisi voitava 

(32) Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset 
säännöt talousarviositoumuksia, maksuja, 
maksujen keskeyttämistä ja peruuttamista 
sekä varojen takaisinperintää varten. 
Ennustettavuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava esittää 
maksupyyntöjä kaksi kertaa vuodessa. 
Maksut olisi suoritettava erissä ja niiden 
olisi perustuttava komission myönteiseen 
arvioon jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanosta, ja etusijalle olisi 
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keskeyttää ja peruuttaa, jos jäsenvaltio ei 
ole pannut elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa täytäntöön 
tyydyttävällä tavalla. Olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaiset 
kuulemismenettelyt sen varmistamiseksi, 
että rahoituksen keskeyttämistä ja 
peruuttamista ja maksettujen määrien 
takaisinperintää koskevassa komission 
päätöksessä kunnioitetaan jäsenvaltioiden 
oikeutta esittää huomautuksia.

asetettava toimenpiteet puutteiden 
korjaamiseksi seuraamusten 
määräämisen sijaan. Rahoitus olisi 
voitava keskeyttää ja peruuttaa, jos 
jäsenvaltio ei ole pannut elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa täytäntöön 
tyydyttävällä tavalla. Olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaiset 
kuulemismenettelyt sen varmistamiseksi, 
että rahoituksen keskeyttämistä ja 
peruuttamista ja maksettujen määrien 
takaisinperintää koskevassa komission 
päätöksessä kunnioitetaan jäsenvaltioiden 
oikeutta esittää huomautuksia. Komission 
olisi ilmoitettava Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle jäsenvaltiolle suoritettavien 
maksujen keskeyttämistä tai 
peruuttamista koskevasta päätöksestään. 
Täytäntöönpanon valvomiseksi 
tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi EU-
ohjausjakson yhteydessä suunnitellun 
mukaisesti raportoitava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanossa tapahtuneesta 
edistymisestä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat olisi 
läpinäkyvyyden nimissä annettava tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
komission olisi toteutettava tiedotustoimia 
tarpeen mukaan.

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat sekä täydellinen 
luettelo lopullisista edunsaajista on 
läpinäkyvyyden nimissä annettava tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
komission olisi toteutettava tiedotustoimia 
tarpeen mukaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(40) Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201314, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9515, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9616 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193917 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 
ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, 
joihin sisältyvät myös paikan päällä 
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, 
selvittääkseen, onko kyse unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavasta 
petoksesta, lahjonnasta tai muusta 
laittomasta toiminnasta. Asetuksen (EU) 
2017/1939 nojalla Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia 
ja muuta laitonta toimintaa, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, 
sekä nostaa niistä syytteen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137118 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että 
unionin rahastojen täytäntöönpanoon 
osallistuvat kolmannet osapuolet 
myöntävät vastaavat oikeudet komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle.

(40) Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201314, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9515, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9616 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193917 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 
ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, 
joihin sisältyvät myös paikan päällä 
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, 
selvittääkseen, onko kyse unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavasta 
petoksesta, lahjonnasta tai muusta 
laittomasta toiminnasta. Asetuksen (EU) 
2017/1939 nojalla Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia 
ja muuta laitonta toimintaa, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, 
sekä nostaa niistä syytteen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137118 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että 
unionin rahastojen täytäntöönpanoon 
osallistuvat kolmannet osapuolet 
myöntävät vastaavat oikeudet komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle. Euroopan 
parlamentin olisi harjoitettava 
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demokraattista ennakkovalvontaa ja 
suoritettava jälkitarkastuksia 
varmistaakseen, että tukivälineestä 
myönnetyt varat käytetään 
asianmukaisesti ja että ne tuovat EU:n 
tason lisäarvoa ja että niillä tuetaan 
jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista 
palautumiskykyä. Jäsenvaltioita 
kannustetaankin hyväksymään ja 
soveltamaan vaikuttavia 
petostentorjuntatoimia, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden ja unionin tasolla 
toimivien nykyisten 
petostentorjuntavirastojen, kuten OLAFin 
ja tarvittaessa EPPOn, tuella, sekä 
valvomaan oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamista.

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

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

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

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

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

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

17 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

17 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).
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18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’talouspolitiikan koordinoinnin 
eurooppalaisella ohjausjaksolla’, 
jäljempänä ’EU-ohjausjakso’, 7 päivänä 
heinäkuuta 1997 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1466/9720. 2 -a 
artiklassa säädettyä menettelyä.

3. ’talouspolitiikan koordinoinnin 
eurooppalaisella ohjausjaksolla’, 
jäljempänä ’EU-ohjausjakso’, 7 päivänä 
heinäkuuta 1997 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1466/9720. 2 -a 
artiklassa säädettyä menettelyä. Tätä 
asetusta sovellettaessa sitä täydennetään 
ottamalla mukaan alueet, kaupungit ja 
kunnat.

_________________ _________________
20 Neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, 
annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan 
sekä talouspolitiikan valvonnan ja 
yhteensovittamisen tehostamisesta (EYVL 
L 209, 2.8.1997, s. 1).

20 Neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, 
annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan 
sekä talouspolitiikan valvonnan ja 
yhteensovittamisen tehostamisesta (EYVL 
L 209, 2.8.1997, s. 1).

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla 3 artikla

Soveltamisala Soveltamisala

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 

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

yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, myös hoitoalaan, 
kilpailukykyyn, palautumiseen, 
koordinointivalmiuksiin, kriisitoiminnan 
menettelyihin, tuottavuuteen, koulutukseen 
ja osaamiseen, tutkimukseen ja 
innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta aiempaa 
sopusointuisemman kehityksen 
aikaansaamiseksi parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia 
puuttuen samalla sosiaaliseen 
eriarvoisuuteen sekä tukemalla vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta ja siten 
osaltaan palauttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaali tekemällä unionista 
aiempaa kilpailukykyisempi 
osaamistalous, edistää työpaikkojen 
luomista ja säilyttämistä covid-19-kriisin 
jälkeen erityisesti terveydenhuoltoalalla 
sekä edistää kestävää kasvua keskipitkällä 
ja pitkällä aikavälillä.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Horisontaaliset periaatteet

1. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava perusoikeuksien 
kunnioittaminen ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan noudattaminen 
tukivälineen täytäntöönpanossa.
Perusoikeuskirja käsittää kaikki 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön kattamat oikeudet, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 
vahvistetut oikeudet ja vapaudet sekä 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
yhteisestä valtiosääntöperinteestä ja 
muista kansainvälisistä välineistä johtuvat 
muut oikeudet ja periaatteet, ja siksi on 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä 
näiden perusoikeuksien rikkomisen 
ehkäisemiseksi, kuten syrjinnän vastaisia 
ja sukupuolten epätasa-arvoa torjuvia 
toimenpiteitä.
2. Tukivälineen tavoitteita 
toteutetaan perussopimuksen 11 
artiklassa vahvistettua kestävän 
kehityksen edistämisen tavoitetta 
noudattaen.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös 
menoja, jotka liittyvät kunkin välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 

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

seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, tiedotus- ja 
viestintätoimiin, mukaan lukien unionin 
poliittisia painopisteitä koskeva komission 
tiedottaminen, sekä hallinnollisen tuen 
menoja, joita komissiolle, jäsenvaltioille 
tai hallintoviranomaisille aiheutuu kunkin 
välineen toiminnasta. Menoilla voidaan 
kattaa myös kustannuksia, jotka 
aiheutuvat muista tukitoimista, kuten 
laadunvalvonnasta ja hankkeiden 
seurannasta kentällä sekä uudistusten ja 
investointien arviointiin ja toteuttamiseen 
liittyvästä vertaisneuvonnasta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Yhteistyössä hallinnoitavista ohjelmista 

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

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
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8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elpymis- ja palautumistukivälineestä 
myönnettävä tuki täydentää muista unionin 
rahastoista ja ohjelmista myönnettävää 
tukea. Uudistus- ja investointihankkeille 
voidaan myöntää tukea muista unionin 
ohjelmista ja välineistä edellyttäen, että 
tällaisella tuella ei kateta samoja 
kustannuksia.

Elpymis- ja palautumistukivälineestä 
myönnettävä tuki täydentää muista unionin 
rahastoista ja ohjelmista myönnettävää 
tukea, mutta päällekkäisyyttä on kuitenkin 
vältettävä. Uudistus- ja 
investointihankkeille voidaan myöntää 
tukea muista unionin ohjelmista ja 
välineistä edellyttäen, että tällaisella tuella 
ei kateta samoja kustannuksia.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään 

talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan

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

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion 
enimmäisrahoitusosuus 5 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun määrän 
jakomenettelyä varten lasketaan käyttäen 
liitteessä I vahvistettua menetelmää kunkin 
jäsenvaltion väestömäärän ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella sekä 
käänteisessä suhteessa kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaiseen bruttokansantuotteeseen 
(BKT).

Kunkin jäsenvaltion 
enimmäisrahoitusosuus 5 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun määrän 
jakomenettelyä varten lasketaan käyttäen 
liitteessä I vahvistettua menetelmää kunkin 
jäsenvaltion väestömäärän ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella sekä 
käänteisessä suhteessa kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaiseen bruttokansantuotteeseen 
(BKT) ottaen huomioon työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien (NEET) 
nuorten osuuden ja köyhyysriskiasteen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio asettaa saataville 31 
päivään joulukuuta 2022 saakka 5 artiklan 

1. Komissio asettaa saataville 31 
päivään joulukuuta 2024 saakka 5 artiklan 
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1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 334 
950 000 000 euron rahoituksen. Kukin 
jäsenvaltio voi esittää 10 artiklassa 
tarkoitetun enimmäisrahoitusosuutensa 
puitteissa pyyntöjä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiensa 
täytäntöönpanemiseksi.

1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 334 
950 000 000 euron rahoituksen. Kukin 
jäsenvaltio voi esittää 10 artiklassa 
tarkoitetun enimmäisrahoitusosuutensa 
puitteissa pyyntöjä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiensa 
täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tähän asetukseen delegoidulla 
säädöksellä tehtävällä tarkistuksella ja 
jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä 
lisävarat voidaan asettaa saataville myös 
talousarviositoumuksiin vuosina 2023 ja 
2024.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.



PE658.720v01-00 28/42 AD\1214244FI.docx

FI

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

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 

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

saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa, johon on sisällyttävä 
vuosittaisia tavoitteita ja täytäntöönpanon 
arviointijärjestelmä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
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. Tällaisia ovat esimerkiksi 
investoinnit internetyhteyksiin, jotta 
kaikilla kansalaisilla, eritoten 
heikoimmassa asemassa olevilla, on 
yhteydet ja jotta Euroopan unionin 
osaamistaloudesta tehdään kestävämpi. 
Pandemian seurauksena kansallisia 
terveyspalveluja on lisäksi tuettava 
nykyaikaistamalla terveydenhuollon 
infrastruktuuria ja parantamalla 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta 
unionissa. Elpymis- ja 
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 
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mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

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

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

22 […] 22 […]

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on otettava 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/2014 
mukaisesti sidosryhmät mukaan, 
erityisesti alue- ja paikallistason edustajat 
tai viranomaiset, talouselämän osapuolet 
ja työmarkkinaosapuolet sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, elpymis- 
ja palautumissuunnitelman valmisteluun 
ja täytäntöönpanoon. Ne ovat keskeisessä 
asemassa erityisten investointitarpeiden 
määrittämisessä ja arvioimisessa kussakin 
jäsenvaltiossa.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä ja/tai säilymistä, 
alle 25-vuotiaiden nuorten ja naisten 
työpaikat mukaan luettuina, sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä, yritysrakenteen 
parantamista sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
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lisääntymistä, mukaan luettuna se, miten 
toimia kohdennetaan alueisiin, joilla on 
maantieteellisiä erityispiirteitä, sekä se, 
miten asiaan liittyvät maakohtaiset 
haasteet ja painopisteet aiotaan ottaa 
suunnitelmassa huomioon;

Tarkistus 43Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan osaamistalouden sekä vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen tai 
niistä johtuvien haasteiden kannalta; tähän 
selvitykseen on sisällytettävä muun 
muassa jäsenvaltioiden toteuttamat toimet 
unionin vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi sekä ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) uudistusten toteuttamisen 
suunnitellut välitavoitteet, tavoitteet ja 
indikaattorit, jotka mahdollistavat 
kyseisten tavoitteiden mittaamisen, ja 
alustava aikataulu enintään neljän vuoden 
ajalle sekä vastaavat tiedot investoinneista 
enintään seitsemän vuoden ajalle;

Tarkistus 45

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

g a) selvitys siitä, miten siinä 
käsitellään hyvään ja tehokkaaseen 
hallintoon kohdistuvia haasteita ja 
valmiuksissa olevia puutteita, muun 
muassa kehittämällä julkisten 
viranomaisten ja edunsaajien valmiuksia 
asianmukaisessa mittakaavassa;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) mahdollisesti tarvittavat 
liitännäistoimenpiteet;

h) muut mahdollisesti tarvittavat 
liitännäistoimenpiteet, kuten tarpeettoman 
hallinnollisen taakan vähentäminen ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien lisääminen;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltiot voivat pyytää elpymis- 
palautumissuunnitelmaa koskevien 
ehdotustensa valmistelua varten 
komissiolta hyvien käytänteiden vaihtoa, 
jotta ehdotuksia esittävät jäsenvaltiot 
voivat hyödyntää muiden jäsenvaltioiden 
kokemuksia, jotka on saatettava unionin 
muiden toimielinten ja elinten tietoon. 
Komissio voi lisäksi toimittaa 
jäsenvaltioille käyttäjäystävällisen hyvien 
käytäntöjen työkalupakin.  Jäsenvaltiot 
voivat myös pyytää teknistä tukea teknisen 
tuen välineestä siitä annetun asetuksen 
mukaisesti.

Tarkistus 48
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa. Komissio voi esittää huomautuksia 
tai pyytää lisätietoja. Asianomaisen 
jäsenvaltion on toimitettava pyydetyt 
lisätiedot, ja se voi tarvittaessa tarkistaa 
ehdotustaan ennen sen virallista 
toimittamista.

1. Euroopan parlamenttia kuultuaan 
komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa. Komissio voi esittää huomautuksia 
tai pyytää lisätietoja. Asianomaisen 
jäsenvaltion on toimitettava pyydetyt 
lisätiedot, ja se voi tarvittaessa tarkistaa 
ehdotustaan ennen sen virallista 
toimittamista.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
osaamistaloutta ja digitaalista muutosta, 
jotta voidaan kehittää kilpailukykyinen 
talous, tai näistä muutoksista aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 51
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kilpailukykyisen talouden pitkän 
aikavälin kasvupotentiaalin vahvistamista, 
laadukkaiden työpaikkojen syntymistä 
ja/tai säilymistä sekä taloudellisen, 
alueellisen ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä 
sopusointuisemman kehityksen 
tukemiseksi kaikissa jäsenvaltioissa;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 

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

julkisia investointihankkeita vaikuttavina 
ja johdonmukaisina toimina ja joilla 
edistetään työllisyyttä, kasvua ja 
osaamisyhteiskunnan kehittymistä;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 56
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) järjestelyt, joiden mukaisesti 
komissiolle annetaan pääsy 
merkityksellisiin taustatietoihin, myös 
alueellisen, paikallisen ja kansallisen 
hallinnon tietoihin;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Keskeytys lopetetaan, kun jäsenvaltio on 
toteuttanut tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen ja 
taannut, että epätyydyttävällä tavalla 
käytetyt varat maksetaan takaisin.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia koskevien tietojen 
antaminen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja niitä koskeva tiedottaminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
osallistuminen ja jäsenvaltioiden elpymis- 
ja palautumissuunnitelmia koskeva 
tiedottaminen

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

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

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

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio voi toteuttaa 
tiedotustoimia varmistaakseen 
asianomaisessa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa suunniteltuun 
rahoitustukeen liittyvän unionin 
rahoituksen näkyvyyden, mukaan lukien 
yhteiset tiedotustoimet kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
sekä ammattialajärjestöjen ja asiaan 
liittyvien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kanssa.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot 
edistävät omien vastuualueidensa 
mukaisesti synergiaa ja varmistavat 
tehokkaan koordinoinnin tällä asetuksella 
perustettavien välineiden ja unionin 
muiden ohjelmien ja välineiden välillä ja 

Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot 
edistävät mahdollisten päällekkäisyyksien 
välttämiseksi synergiaa ja varmistavat 
tehokkaan koordinoinnin tällä asetuksella 
perustettavien välineiden ja unionin 
muiden ohjelmien ja välineiden välillä ja 
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erityisesti unionin rahastoista rahoitettavien 
toimenpiteiden kanssa. Tätä varten ne

erityisesti unionin rahastoista rahoitettavien 
toimenpiteiden kanssa. Tätä varten ne

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tukivälineen kautta annettavan 
unionin tuen näkyvyyden lisäämiseksi 
jäsenvaltioiden on tiedotettava 
kansalaisilleen rahoitetuista hankkeista;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– näitä haasteita pidetään 
merkittävinä asianomaisen jäsenvaltion 
talouden kasvupotentiaalin lisäämiseksi;

– näitä haasteita pidetään 
merkittävinä asianomaisen jäsenvaltion 
talouden kasvupotentiaalin lisäämiseksi, 
esimerkiksi kestävän kasvupotentiaalin 
vastuullisen kehittämisen avulla;

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi talous- tai sosiaalialan 
digitalisaatiota;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi talous- tai sosiaalialan 
digitalisaatiota ja digitaaliteknologioiden 
laajempaa saatavuutta;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 alakohta – 2.4 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, myös alle 25-vuotiaille 
nuorille ja naisille, sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.
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