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Ehdotus asetukseksi 

– 

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET* 

komission ehdotukseen 

--------------------------------------------------------- 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 

ASETUS (EU) 2018/..., 

annettu ... päivänä ...kuuta ..., 

asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman 

rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

175 artiklan kolmannen kohdan ja 197 artiklan 2 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

                                                 
* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. 
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sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon2, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä3, 

                                                 
1 EUVL C 237, 6.7.2018, s. 53. 
2 EUVL C 247, 13.7.2018, p. 54. 
3 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 

neuvoston päätös, tehty … . 
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sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Unioni voi jäsenvaltioiden pyynnöstä tukea jäsenvaltioiden ponnisteluja parantaa 

hallinnollista valmiuttaan panna unionin oikeus täytäntöön. 

(2) Rakenneuudistusten tukiohjelman, jäljempänä ’ohjelma’, alkuperäisenä tavoitteena 

oli lisätä jäsenvaltioiden valmiuksia valmistella ja toteuttaa unionin edun mukaisia 

hallinnollisia ja kasvua ylläpitäviä rakenteellisia uudistuksia, myös avustamalla 

unionin rahastojen tehokkaassa ja tuloksellisessa käytössä. Ohjelman mukaista tukea 

antaa komissio jäsenvaltion pyynnöstä, ja tukea voidaan myöntää useille eri 

politiikan aloille. Kehittämällä sopeutumiskykyisiä talouksia ja sopeutumiskykyinen 

yhteiskunta, jotka perustuvat vankkoihin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja 

alueellisiin rakenteisiin, joiden avulla jäsenvaltiot selviytyvät tehokkaasti häiriöistä 

ja elpyvät niistä nopeasti, voidaan edistää taloudellista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta ja vapautetaan kasvupotentiaalia. Jäsenvaltioiden olisi 

oikeudellisten puitteidensa mukaisesti kannustettava kansallisia ja alueellisia 

julkishallintoja ja sidosryhmiä antamaan panoksensa ja osallistumaan 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Jäsenvaltioille tärkeiden institutionaalisten, 

hallinnollisten ja kasvua ylläpitävien rakenteellisten uudistusten toteuttaminen sekä 

käytännön sitoutuminen unionin edun mukaisiin rakenneuudistuksiin ovat 

tärkeitä välineitä tällaisen kehityksen aikaansaamiseksi. 
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(3) Tehokas tiedottaminen ohjelman toimista ja niiden tuloksista tapauksen mukaan 

unionin, kansallisella ja alueellisella tasolla on olennaisen tärkeää, jotta voidaan 

lisätä tietoisuutta ohjelman saavutuksista ja varmistaa näkyvyys sekä antaa tietoa 

sen käytännön vaikutuksista. 

(4) Kun otetaan huomioon, että tuen kysyntä voi ylittää ohjelman rahoituksen, 

asianomaisen jäsenvaltion olisi tarvittaessa asetettava pyynnöt tärkeysjärjestykseen 

tukipyyntömenettelyn aikana. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä huomiota 

sellaisiin tukipyyntöihin, joilla on yhteyksiä talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon, sekä sellaisiin politiikan aloihin, jotka liittyvät 

yhteenkuuluvuuteen, innovointiin, työllisyyteen sekä älykkääseen ja kestävään 

kasvuun. Ohjelmalla olisi täydennettävä muita välineitä päällekkäisyyksien 

välttämiseksi. 

(5) Koska ohjelmasta ei myönnetä jäsenvaltioille rahoitusta vaan ainoastaan teknistä 

tukea, sillä ei ole tarkoitus korvata kansallisista talousarvioista saatavaa 

rahoitusta. 

(6) Jäsenvaltiot ovat hakeneet ohjelmasta yhä enemmän tukea, ja tukipyyntöjen määrä 

on ylittänyt alkuperäiset odotukset. Komissiolle rahoitussyklin 2017 aikana 

toimitetut tukipyynnöt ylittivät niiden arvioidun arvon perusteella selvästi kyseiseksi 

vuodeksi käytettävissä olevan rahoituksen määrän. Vuoden 2018 rahoitussyklin 

osalta toimitettujen pyyntöjen arvioitu arvo on viisi kertaa niin suuri kuin kyseistä 

vuotta varten käytettävissä olevan rahoituksen määrä. Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat 

pyytäneet ohjelmasta tukea, ja tukipyynnöt koskevat kaikkia ohjelman 

soveltamisalaan kuuluvia politiikan aloja. 
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(7) Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen rakenneuudistuksilla, 

jotka hyödyttävät unionia ja ovat unionin periaatteiden ja arvojen mukaisia, on 

ratkaisevan tärkeää, jotta tuetaan talouden sopeutumiskykyä sekä jäsenvaltioiden 

menestyksellistä osallistumista talous- ja rahaliittoon ja talous- ja rahaliiton 

tehostettua todellista lähentymistä ja varmistetaan näin unionin pitkän aikavälin 

vakaus ja vauraus. Tämä on yhtä lailla tärkeää niille jäsenvaltioille, joiden 

rahayksikkö ei ole euro, jotta ne voivat valmistautua euroalueen jäsenyyteen, ja 

euroalueeseen kuuluville jäsenvaltioille. 

(8) Ottaen huomioon ohjelman pyrkimys vastata taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin 

on näin ollen asianmukaista painottaa ohjelman yleistavoitteessa, että edistämällä 

taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, tuottavuutta, kestävää 

kasvua ja työpaikkojen luomista, investointeja ja sosiaalista osallisuutta voitaisiin 

samalla tukea valmistautumista euroalueen jäsenyyteen niissä jäsenvaltioissa, joiden 

rahayksikkö ei ole euro. 
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(9) On aiheellista todeta, että yleis- ja erityistavoitteiden saavuttamiseksi ja ohjelmasta 

rahoitettavien tukikelpoisten toimien puitteissa ohjelman toimilla olisi voitava myös 

tukea uudistuksia, joiden avulla jäsenvaltiot ▌ voivat valmistautua euroalueen 

jäsenyyteen, noudattaen kaikkien jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun 

periaatetta. 

(10) Jotta voitaisiin vastata jäsenvaltioiden lisääntyviin tukipyyntöihin ja tukea unionin 

edun mukaisten rakenneuudistusten toteuttamista muun muassa niissä 

jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, niiden valmistautuessa euroalueen 

jäsenyyteen, ohjelman rahoituspuitteita olisi kasvatettava riittävästi, jotta unioni voi 

tarjota tukea, joka vastaa sitä pyytävien jäsenvaltioiden tarpeita ja jota käytetään 

moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti. Rahoituspuitteiden 

kasvattaminen ei saisi vaikuttaa kielteisesti koheesiopolitiikan muihin 

prioriteetteihin. Jäsenvaltioita ei saisi myöskään velvoittaa siirtämään kansallisia 

ja alueellisia Euroopan rakenne- ja investointirahastojen määrärahojaan. 
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(11) Laadukkaan tuen tarjoamiseksi mahdollisimman nopeasti komission olisi voitava 

käyttää osa rahoituspuitteiden mukaisista määrärahoista kattamaan myös ohjelman 

tukitoimista aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi käytännön hankkeiden 

laadunvalvontaan ja seurantaan sekä arviointiin liittyviä menoja. Nämä toimet ovat 

tärkeitä, jotta voidaan varmistaa hankkeiden täytäntöönpanon tehokkuus. 

(12) Sen vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/8251 olisi 

muutettava. 

(13) Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi 

tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/825, annettu 17 päivänä toukokuuta 

2017, rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja asetusten (EU) 

N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta (EUVL L 129, 19.5.2017, s. 1). 
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OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Muutetaan asetus (EU) 2017/825 seuraavasti: 

1) Korvataan 4 artikla seuraavasti: 

”4 artikla 

Yleistavoite 

Ohjelman yleistavoitteena on edistää institutionaalisia, hallinnollisia ja kasvua 

ylläpitäviä rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa antamalla kansallisille 

viranomaisille tukea toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on instituutioiden, hallinnon, 

julkishallinnon ja talous- ja sosiaalisektorin uudistaminen ja vahvistaminen 

vastauksena taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin, jotta voidaan lisätä 

yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, tuottavuutta, kestävää kasvua, työpaikkojen 

luomista, investointeja ja sosiaalista osallisuutta sekä edistää todellista 

lähentymistä unionissa, millä voidaan myös auttaa valmistautumaan euroalueen 

jäsenyyteen, erityisesti talouden ohjausprosessien yhteydessä, myös auttamalla 

unionin rahastojen tehokkaassa, tuloksellisessa ja läpinäkyvässä käytössä.” 
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2) Lisätään artikla seuraavasti: 

”5 a artikla 

Tuki euroalueen jäsenyyteen valmistautumiselle 

Edellä olevissa 4 ja 5 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

6 artiklassa tarkoitettujen tukikelpoisten toimien puitteissa ohjelmasta voidaan 

rahoittaa toimia myös sellaisten uudistusten tukemiseksi, jotka voivat auttaa 

jäsenvaltioita valmistautumaan euroalueen jäsenyyteen.” 

3) Muutetaan 10 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 1 kohta seuraavasti: 

”1. Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi ovat 222 800 000 euroa 

käypinä hintoina.”; 

b) lisätään 2 kohtaan virke seuraavasti: 

”Menot voivat kattaa myös kustannuksia, joita aiheutuu muista tukitoimista, 

kuten käytännön tukihankkeiden laadunvalvonnasta ja seurannasta.” 

4) Lisätään 16 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti: 

”f) tukitoimien täytäntöönpano.” 
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2 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta … . 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 

 

Or. en 

 


