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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen Euroopan työviranomaisesta ja 

pitää sitä tärkeänä vaiheena sosiaalisten oikeuksien pilarin saavuttamisessa. Valmistelija pitää 

komission ehdotusta hyvänä lähtökohtana mutta esittää, että työviranomaiselle annetaan lisää 

valtaa, jotta se voi hoitaa tehtäväänsä menestyksekkäästi ja täydentää hyödyllisellä tavalla 

nykyisiä rakenteita. 

Uutena painopisteenä esitetään, että työviranomaisen toiminta olisi rahoitettava yksinomaan 

uusilla varoilla eikä nykyisten ohjelmien kustannuksella. Komissio ehdotti, että 

työviranomaisen talousarviosta 70 prosenttia rahoitetaan kohdentamalla EU:n työllisyyttä ja 

sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI-ohjelma) määrärahoja uudelleen nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen piirissä. Vaikka työviranomaisella on samantapaisia tehtäviä, 

työviranomaisen ensimmäisinä vuosina keskitytään organisaation kehittämiseen. Tämä ei 

saisi vaikuttaa haitallisesti sosiaaliasioihin osoitettuihin toimintamenoihin, joten 

työviranomaisen rahoitusresurssit on katettava uusilla varoilla.

Toimipaikkaa koskevan päätöksen yhteydessä valmistelija muistuttaa, että kaikki unionin 

toimielimet ovat hyväksyneet suositukset, joiden mukaan sovelletaan tehokkuuteen 

suuntautunutta ja kustannuksia säästävää toimintatapaa. Valmistelija pitää siksi tärkeänä, että 

unionin toimielimet päättävät viraston tarkasta sijainnista eivätkä ainoastaan jäsenvaltiosta.

Valmistelija esittää nykyisten työllisyys- ja sosiaalialan virastojen hallintorakenteen 

noudattamista eli kolmikantaisen hallintorakenteen jatkamista. Jotta voidaan varmistaa 

johdonmukaisuus ja välttää tehtävien päällekkäisyys, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound), Euroopan ammatillisen 

koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop), Euroopan koulutussäätiön (ETF), Euroopan 

työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU OSHA) ja työviranomaisen toiminnan sellaisiin 

osa-alueisiin, joilla on mahdollista edistää synergiaa, sekä tehtävien mahdolliseen 

päällekkäisyyteen. 

Lopuksi muiden tarkistusten tavoitteena on jatkaa budjettivaliokunnan pitkäaikaisten kantojen 

esiintuomista. Näitä ovat muun muassa parlamentin edustus hallintoneuvostossa ja 

käännöspalvelujen joustavuuden lisääminen.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Viraston olisi aktiivisesti 
edistettävä kansallisia ja unionin toimia ja 
suoritettava tehtävänsä täydessä 
yhteistyössä unionin toimielinten, elinten, 
laitosten ja virastojen sekä jäsenvaltioiden 
kanssa, vältettävä päällekkäisyyksiä sekä 
edistettävä synergiaa ja täydentävyyttä ja 
siten huolehdittava koordinoidun 
toiminnan ja säästöjen aikaansaamisesta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin seurata syntymässä 
olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja 
työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 
koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi 
kehitettävä analyyttisiä ja 
riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi 
sisältyä työmarkkina-analyysien ja 
-tutkimusten sekä vertaisarviointien 
tekeminen. Työviranomaisen olisi 
seurattava mahdollista epätasapainoa, joka 
liittyy ammattitaidon ja työvoiman 
rajatylittävään liikkumiseen, mukaan 
luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen 
olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 
10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. 
Työviranomaisen olisi varmistettava 
synergiaedut ja täydentävyys muiden 
unionin virastojen tai palvelujen tai 
verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi 
pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja 
samanlaisilta palveluilta toistuvista 
ongelmista, joita yksityishenkilöt ja 
yritykset kohtaavat käyttäessään 
oikeuksiaan työviranomaisen 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. 
Työviranomaisen olisi myös helpotettava 

(15) Jotta voitaisiin seurata syntymässä 
olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja 
työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 
koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi 
kehitettävä analyyttisiä ja 
riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi 
sisältyä työmarkkina-analyysien ja 
-tutkimusten sekä vertaisarviointien 
tekeminen. Työviranomaisen olisi 
seurattava mahdollista epätasapainoa, joka 
liittyy ammattitaidon ja työvoiman 
rajatylittävään liikkumiseen, mukaan 
luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen 
olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 
10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. 
Työviranomaisen olisi varmistettava 
synergiaedut ja täydentävyys muiden 
unionin virastojen tai palvelujen tai 
verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä Eurofoundin 
kanssa työmarkkina-analyysien alalla ja 
pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja 
samanlaisilta palveluilta toistuvista 
ongelmista, joita yksityishenkilöt ja 
yritykset kohtaavat käyttäessään 
oikeuksiaan työviranomaisen 
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ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista 
säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa 
asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. 
Tästä ei aiheudu uusia 
raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. 
Työviranomaisen olisi myös helpotettava 
ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista 
säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa 
asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. 
Tästä ei aiheudu uusia 
raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Työviranomaisen täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
ovat peräisin unionin yleisestä 
talousarviosta, jäsenvaltioiden 
mahdollisista vapaaehtoisista 
maksuosuuksista ja työviranomaisen 
työhön osallistuvien kolmansien maiden 
mahdollisista maksuosuuksista. 
Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa työviranomaisen 
pitäisi pystyä myös vastaanottamaan 
valtuutussopimuksia tai kertaluonteisia 
avustuksia ja veloittamaan julkaisuistaan 
tai tarjoamistaan palveluista.

(24) Työviranomaisen täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
ovat peräisin unionin yleisestä 
talousarviosta, jäsenvaltioiden 
mahdollisista vapaaehtoisista 
maksuosuuksista ja työviranomaisen 
työhön osallistuvien kolmansien maiden 
mahdollisista maksuosuuksista. 
Työviranomaisen talousarviota 
laadittaessa olisi noudatettava 
tulosbudjetoinnin periaatetta ja otettava 
huomioon viranomaisen tavoitteet ja sen 
tehtävistä odotetut tulokset.
Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa työviranomaisen 
pitäisi pystyä myös vastaanottamaan 
valtuutussopimuksia tai kertaluonteisia 
avustuksia ja veloittamaan julkaisuistaan 
tai tarjoamistaan palveluista. Unionin 
talousarviosta maksettavan 
rahoitusosuuden ei pitäisi tapahtua 
muiden unionin ohjelmien 
kustannuksella.

Perustelu

Työviranomaisen toiminnan ensimmäisinä vuosina keskitytään sen toiminnan kehittämiseen, 
joten nykyisten ohjelmien, kuten EURESin, toimintaa ei pitäisi vaarantaa.



PE623.836v02-00 6/16 AD\1163545FI.docx

FI

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Työviranomaisen 
sijaintijäsenvaltion olisi työviranomaisen 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet.

(28) Työviranomaisen 
sijaintijäsenvaltion olisi työviranomaisen 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet. 
Työviranomaisen olisi tehtävä säästöjen 
aikaansaamiseksi tiivistä yhteistyötä 
muiden unionin toimielinten, virastojen ja 
elinten kanssa ja erityisesti niiden, joiden 
kotipaikka on samassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Kun päätetään työviranomaisen 
toimipaikan sijainnista, olisi 
kunnioitettava täysimääräisesti sekä 
parlamentin että neuvoston oikeuksia 
unionin lainsäätäjinä ja otettava 
huomioon hajautettuja erillisvirastoja 
käsittelevän toimielinten välisen 
työryhmän suositukset. Hiljattain 
toteutettujen unionin viraston sijaintia 
koskevien menettelyjen mukaisesti 
unionin toimielinten olisi sovittava 
viraston toimipaikkana toimivan 
jäsenvaltion lisäksi myös viraston tarkasta 
sijainnista kyseisessä jäsenvaltiossa.

Perustelu

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede 
dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la 
decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza 
tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo 
decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del 
principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del 
Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la 
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scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Työviranomaisen olisi tehtävä 
yhteistyötä muiden unionin virastojen 
kanssa, etenkin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alalla perustettujen 
virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien 
puitteissa ja hyödynnettävä niiden 
asiantuntemusta ja maksimoitava 
synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiö 
(Eurofound), Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), 
Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja 
Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan 
unionin lainvalvontayhteistyövirasto 
(Europol) ja Euroopan unionin 
rikosoikeudellisen yhteistyön virasto 
(Eurojust).

(30) Työviranomaisen olisi tehtävä 
yhteistyötä muiden unionin virastojen 
kanssa, etenkin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alalla perustettujen 
virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien 
puitteissa ja hyödynnettävä niiden 
asiantuntemusta ja maksimoitava 
synergiaedut sekä vältettävä 
päällekkäisyys ja saatava siten aikaan 
taloudellisia säästöjä: nämä virastot ovat 
Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan 
ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus 
(Cedefop), Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja 
Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan 
unionin lainvalvontayhteistyövirasto 
(Europol) ja Euroopan unionin 
rikosoikeudellisen yhteistyön virasto 
(Eurojust).

Perustelu

Yhteisen lähestymistavan mukaan työllisyys- ja työmarkkina-aloihin liittyvien virastojen on 
hyödynnettävä saatavilla olevia rajallisia varoja tehokkaasti lisäämällä synergioita ja 
välttämällä päällekkäisyyksiä toiminnassaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) helpotettava 6 ja 7 artiklan (a) helpotettava 6 ja 7 artiklan 
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mukaisesti yksityishenkilöiden ja 
työnantajien tiedonsaantia rajatylittäviin 
tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja 
velvollisuuksista sekä työvoiman 
rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien 
palvelujen saantia;

mukaisesti yksityishenkilöiden ja 
työmarkkinaosapuolten tiedonsaantia 
rajatylittäviin tilanteisiin liittyvistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 
työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen 
liittyvien palvelujen saantia;

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) edistettävä yhteistyötä ja 
koordinointia unionin tasolla 
jäsenvaltioiden, unionin toimielinten, 
virastojen ja elinten välillä säästöjen 
aikaansaamiseksi, työskentelyn 
päällekkäisyyden välttämiseksi sekä 
synergian ja täydentävyyden edistämiseksi 
niiden toiminnassa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) seurattava jäsenvaltioiden 
vapaaehtoisen paluun ohjelmia, joilla 
tuetaan henkilöitä, jotka haluavat palata 
lähtömaihinsa osallistuttuaan 
rajatylittävään työvoiman liikkuvuuteen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava työvoiman rajatylittävän 
liikkuvuuden kannalta asiaankuuluvaa 
tietoa yksityishenkilöiden oikeuksista ja 

a) tarjottava työvoiman rajatylittävän 
liikkuvuuden kannalta asiaankuuluvaa 
tietoa yksityishenkilöiden oikeuksista ja 
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velvollisuuksista; velvollisuuksista, myös tietoa näiden 
sosiaalisista oikeuksista, kuten 
hallinnollisista sekä työllistymistä, 
terveydenhuoltoa ja asumista koskevista 
palveluista;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) annettava työnantajille
asiaankuuluvia tietoja 
työmarkkinasäännöistä ja elin- ja 
työoloista, jotka koskevat rajatylittävää 
liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, 
mukaan luettuna lähetetyt työntekijät;

c) annettava työmarkkinaosapuolille
asiaankuuluvia tietoja 
työmarkkinasäännöistä ja elin- ja 
työoloista, jotka koskevat rajatylittävää 
liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, 
mukaan luettuna lähetetyt työntekijät;

Perustelu

Työviranomaisen olisi annettava tietoja sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöille.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tuettava ja rahoitettava 
yhteistyössä kansallisten viranomaisten 
kanssa sellaisille työntekijöille 
tarkoitettuja neuvontapalveluja, jotka 
hakevat tai tekevät töitä kotimaansa 
ulkopuolella;

Perustelu

Työviranomaiselle olisi annettava valta paitsi antaa tietoja työntekijöille myös neuvoa heitä.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun kansallinen viranomainen ei vastaa 
pyyntöön työviranomaisen asettamassa 
määräajassa, sen on ilmoitettava 
työviranomaiselle syyt siihen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Työviranomaisen on raportoitava
havainnoistaan säännöllisesti komissiolle 
ja suoraan asianomaisille jäsenvaltioille ja 
esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla 
havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua.

3. Työviranomaisen on annettava
havainnoistaan kahdesti vuodessa raportti
komissiolle ja suoraan asianomaisille 
jäsenvaltioille ja esitettävä mahdollisia 
toimenpiteitä, joilla havaittuihin 
heikkouksiin voidaan puuttua. Nämä 
raportit on asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Työviranomaisen on vahvistettava 
yhteistyöjärjestelyt muiden unionin 
erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan.

Työviranomaisen on vahvistettava 
yhteistyöjärjestelyt muiden unionin 
erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan
erityisesti Eurofoundin, Cedefopin, EU-
OSHAn ja ETF:n kanssa, jotta voidaan 
koordinoida niiden toimintaa, edistää 
niiden toiminnan synergioita ja välttää 
niiden toiminnan päällekkäisyydet 
kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

Perustelu

Yhteisen lähestymistavan mukaan työllisyys- ja työmarkkina-aloihin liittyvien virastojen on 
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hyödynnettävä saatavilla olevia rajallisia varoja tehokkaasti lisäämällä synergioita ja 
välttämällä päällekkäisyyksiä toiminnassaan.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä 
kunkin jäsenvaltion korkean tason 
edustajasta ja kahdesta komission 
edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus.

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä 
kunkin jäsenvaltion korkean tason 
edustajasta, yhdestä kunkin jäsenvaltion 
työnantajajärjestön jäsenestä, yhdestä 
kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestön 
jäsenestä, kahdesta komission edustajasta
ja yhdestä Euroopan parlamentin 
nimeämästä jäsenestä, joilla kaikilla on 
äänioikeus.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että noudatetaan nykyisten työmarkkinoihin liittyvien 
virastojen hallintorakennetta ja lisätään demokraattista valvontaa vahvistamalla, että 
Euroopan parlamentti nimeää yhden jäsenen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hallintoneuvoston kokouksiin voi 
osallistua tarkkailijana neljä 
Eurofoundin, Cedefopin, EU-OSHAn ja 
ETF:n edustajaa eli yksi edustaja 
kustakin. 

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on lisätä työllisyys- ja työmarkkina-aloihin liittyvien virastojen 
välistä koordinointia.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimitusjohtaja laatii vuosittain 
luonnoksen yhtenäiseksi ohjelma-
asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja 
monivuotisen ohjelman suunnitelmat 
komission delegoidun asetuksen (EU) N:o
1271/201373 mukaisesti ja ottaen huomioon 
komission esittämät ohjeet.

1. Toimitusjohtaja laatii vuosittain 
luonnoksen yhtenäiseksi ohjelma-
asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja 
monivuotisen ohjelman suunnitelmat 
komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 1271/201373 mukaisesti ja ottaen 
huomioon komission esittämät ohjeet sekä 
virastojen resursseja käsittelevän 
toimielinten välisen työryhmän 
suositukset.

__________________ __________________

73 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä 
syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, 
s. 42).

73 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä 
syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, 
s. 42).

Perustelu

Erillisvirastoja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän suositukset on otettava 
asianmukaisesti huomioon työviranomaisen yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laatimisen 
yhteydessä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alustavan ennakkoarvion on perustuttava 
25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
vuotuisen työohjelman yksityiskohtaisiin 
tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja 
siinä on otettava huomioon näiden 
tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi 
tarvittavat taloudelliset resurssit 
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tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Työviranomaisen toiminnan 
edellyttämistä käännöspalveluista huolehtii 
Euroopan unionin elinten 
käännöskeskus.

2. Euroopan unionin elinten 
käännöskeskus tai muu 
käännöspalvelujen tarjoaja huolehtii 
työviranomaisen toiminnan edellyttämistä 
käännöspalveluista julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen mukaisesti ja asiaa 
koskevien varainhoitosääntöjen rajoissa.

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään antamaan virastolle jonkin verran joustoa 
käännöspalveluissa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Helpottaakseen asetuksen (EY) N:o
883/2013 mukaisesti petosten, lahjonnan ja 
muiden laittomien toimien torjuntaa 
työviranomainen liittyy kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun se aloittaa 
toimintansa, 25 päivänä toukokuuta 1999 
tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen 
OLAFin sisäisistä tutkimuksista ja 
vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä 
olevaa mallia käyttäen asianmukaiset 
määräykset, joita sovelletaan 
työviranomaisen kaikkiin työntekijöihin.

1. Helpottaakseen asetuksen (EY) 
N:o 883/2013 mukaisesti petosten, 
lahjonnan ja muiden laittomien toimien 
torjuntaa työviranomainen liittyy siitä 
päivästä lähtien, kun se aloittaa 
toimintansa, 25 päivänä toukokuuta 1999 
tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen 
OLAFin sisäisistä tutkimuksista ja 
vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä 
olevaa mallia käyttäen asianmukaiset 
määräykset, joita sovelletaan 
työviranomaisen kaikkiin työntekijöihin.

Perustelu

Tässä yhteydessä ei tarvita kuuden kuukauden väliaikaa.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Säästöjen aikaansaamiseksi 
pankkiviranomainen tekee tiivistä 
yhteistyötä muiden unionin toimielinten, 
virastojen ja elinten kanssa ja erityisesti 
niiden, joiden kotipaikka on samassa 
paikassa.
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