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TARKISTUKSET 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan 

huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan -1 kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 3 artiklassa määriteltyjen 

unionin tavoitteiden saavuttamiseksi 

jäsenvaltioiden on pidettävä 

talouspolitiikkojaan yhteistä etua 

koskevana asiana ja koordinoitava niitä 

unionin tasolla. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 a) Unionin politiikkojen, toimien ja 

välineiden on edistettävä taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan -1 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 b) Unionin on otettava politiikkansa 

ja toimintansa määrittelyssä ja 

toteuttamisessa huomioon korkean 

työllisyystason edistämiseen, riittävän 

sosiaalisen suojelun takaamiseen, 

sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 

sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja 

ihmisten terveyden korkeatasoiseen 
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suojeluun liittyvät vaatimukset, myös 

panemalla täytäntöön Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilari. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan -1 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 c) Unionin on tuettava jäsenvaltioita 

niiden pyynnöstä unionin oikeuden 

täytäntöönpanoa koskevien 

hallinnollisten valmiuksien 

parantamisessa. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Rakenneuudistusten tukiohjelman, 

jäljempänä ’ohjelma’, alkuperäisenä 

tavoitteena oli lisätä jäsenvaltioiden 

valmiuksia valmistella ja toteuttaa kasvua 

ylläpitäviä hallinnollisia ja 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, jotka perustuvat vankkoihin 

taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin 

rakenteisiin, joiden avulla jäsenvaltiot 

selviytyvät tehokkaasti häiriöistä ja 

elpyvät niistä nopeasti, voidaan edistää 

taloudellista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta. Institutionaalisten, 

hallinnollisten ja kasvua ylläpitävien 

rakenneuudistusten toteuttaminen on 

asianmukainen väline saada aikaan 

tällaista kehitystä. 

(1) Rakenneuudistusten tukiohjelman, 

jäljempänä ’ohjelma’, tavoitteena on lisätä 

jäsenvaltioiden valmiuksia valmistella ja 

toteuttaa taloudellisia ja hallinnollisia 

uudistuksia, joilla pyritään edistämään 

vankkaa ja kestävää kasvua, 

laadukkaiden työpaikkojen luomista, 

sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä, 

kilpailukykyä, tuottavuutta ja vaurauden 

jakamista ja parempaa häiriöiden 

sietokykyä edistämään, myös avustamalla 

unionin rahastojen tehokkaassa ja 

tuloksellisessa käytössä. Ohjelman 

mukaista tukea antaa komissio 

jäsenvaltion pyynnöstä, ja tukea voidaan 

myöntää useille eri politiikan aloille 

kansallisten uudistusohjelmien 

perusteella. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Rakenneuudistusten onnistunut 

toteutus edellyttää poliittista tahtoa, 

päättäväisyyttä, tehokasta ja toimivaa 

julkishallintoa ja kaikkien 

yhteiskuntaryhmien tukea. Näin ollen on 

tärkeää, että rakenneuudistuksia tuetaan 

ottamalla mukaan talouden toimijat ja 

työmarkkinaosapuolet sekä muut 

asiaankuuluvat sidosryhmät ja 

huolehtimalla, että niillä on takanaan 

kansallisten ja mahdollisesti alueellisten 

parlamenttien demokraattinen tuki. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 b) Etusijalle olisi asetettava 

toimenpiteet, joilla on 

synergiavaikutuksia muihin aloihin ja 

joilla pyritään muun muassa 

saavuttamaan korkea, pitkän aikavälin 

kestävä kasvu, elpyminen ja lähentyminen 

unionissa, torjumaan veropetoksia, 

verovilppiä ja veronkiertoa, edistämään 

korkealaatuisempaa työllisyyttä ja 

panemaan täytäntöön sosiaalipoliittisia 

toimia. Tällaisten rakenneuudistusten 

olisi oltava johdonmukaisia 

eurooppalaisessa ohjausjaksossa 

asetettujen tavoitteiden ja jäsenvaltioissa 

sovellettujen maakohtaisten suositusten 

täytäntöönpanon kanssa ja yhteydessä 

niihin. Rakenneuudistuksiin olisi 

sisällytettävä unionin säädösten 

asianmukainen ja oikea-aikainen 
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saattaminen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä ja niiden täytäntöönpano, 

sillä näiden säädösten moitteeton toiminta 

on olennaista taloudellisen lähentymisen 

saavuttamiseksi. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 c) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 119 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti Euroopan unionin 

rahayksikkö on euro. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) 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. 

(2) 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, minkä vuoksi useat pyynnöt ovat 

jääneet vaille rahoitusta. 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. 

 

Tarkistus  10 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Ohjelman tuloksia olisi esiteltävä 

laajemmin ja avoimemmin julkaisemalla 

verkossa katsaus uudistusten 

toteutuksesta kussakin jäsenvaltiossa, 

jotta voidaan varmistaa tietojen, 

kokemusten ja parhaiden käytäntöjen 

vaihto jäsenvaltioiden keskuudessa. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Taloudellisen ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden lujittaminen 

vahvistamalla rakenneuudistuksia on 

ratkaisevan tärkeää, jotta jäsenvaltiot 

menestyvät talous- ja rahaliitossa. Tämä on 

erityisen tärkeää niille jäsenvaltioille, 

joiden rahayksikkö ei ole euro, jotta ne 

voivat valmistautua euroalueen 

jäsenyyteen. 

(3) Taloudellisen ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden lujittaminen, myös 

vahvistamalla sosiaalisesti tasapainoisia, 

ympäristön kannalta kestäviä ja kasvua 

edistäviä rakenneuudistuksia on 

ratkaisevan tärkeää, jotta jäsenvaltiot 

menestyvät talous- ja rahaliitossa ja jotta 

taataan sen pitkän aikavälin vakaus ja 

menestyksekkyys. Tämä on erityisen 

tärkeää niille jäsenvaltioille, joiden 

rahayksikkö ei ole euro, jotta ne voivat 

valmistautua euroalueen jäsenyyteen. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Ottaen huomioon ohjelman 

pyrkimys vastata taloudellisiin ja 

sosiaalisiin haasteisiin on asianmukaista 

painottaa ohjelman yleistavoitteessa, että 

edistämällä yhteenkuuluvuutta, 

kilpailukykyä, tuottavuutta, kestävää 

kasvua ja työpaikkojen luomista voidaan 

(4) Ottaen huomioon ohjelman 

pyrkimys vastata taloudellisiin ja 

sosiaalisiin haasteisiin on asianmukaista 

painottaa ohjelman yleistavoitteessa, että 

edistämällä yhteenkuuluvuutta, 

kilpailukykyä, tuottavuutta, kestävää 

kasvua ja laadukkaiden työpaikkojen 



 

PE622.207v02-00 8/12 AD\1156561FI.docx 

FI 

samalla tukea valmistautumista euroalueen 

jäsenyyteen niissä jäsenvaltioissa, joiden 

rahayksikkö ei ole euro. 

luomista voidaan samalla tukea 

valmistautumista euroalueen jäsenyyteen 

niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei 

ole euro. Tähän yleistavoitteeseen on 

sisällytettävä perusteellinen jälkiarviointi, 

jossa selvitetään, miten ohjelmalla on 

tuettu jäsenvaltioiden 

rakenneuudistuksia. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) On myös mainittava, että ohjelman 

toimilla voidaan tukea uudistuksia, joiden 

avulla jäsenvaltiot, jotka haluavat ottaa 

euron käyttöön, voivat valmistautua 

euroalueen jäsenyyteen. 

(5) On myös mainittava, että ohjelman 

toimilla voidaan tukea uudistuksia, jotka 

voivat auttaa jäsenvaltioita, joihin 

sovelletaan tällä hetkellä poikkeusta 

osallistumisesta EMUn kolmanteen 

vaiheeseen ja jotka haluavat ottaa käyttöön 

euron, valmistautumaan euroalueen 

jäsenyyteen. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Jotta voitaisiin vastata 

jäsenvaltioiden lisääntyviin tukipyyntöihin 

ja tukea rakenneuudistusten toteuttamista 

niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei 

ole euro, ohjelman rahoituspuitteita olisi 

kasvatettava riittävästi, jotta unioni voisi 

vastata tukea pyytävien jäsenvaltioiden 

tarpeisiin. 

(6) Jotta voitaisiin vastata 

jäsenvaltioiden lisääntyviin tukipyyntöihin 

ja tukea rakenneuudistusten toteuttamista 

niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei 

ole euro, ohjelman rahoituspuitteita olisi 

kasvatettava riittävästi, jotta unioni voisi 

vastata tukea pyytävien jäsenvaltioiden 

tarpeisiin. Tällaista lisäystä ei pitäisi 

rahoittaa kohdentamalla olemassa olevia 

Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen varoja uudelleen, 

vaan se olisi rahoitettava ottamalla 

käyttöön vuosia 2014–2020 koskevan 

monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 
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2013 annetussa neuvoston asetuksessa 

(EU, Euratom) N:o 1311/2013 

tarkoitettuja erityisrahoitusvälineitä. 

Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa 

siirtämään kansallisia ja alueellisia ERI-

osuuksiaan ohjelman rahoitusvajeen 

kattamiseksi. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Tuen tarjoamiseksi 

mahdollisimman nopeasti komission olisi 

voitava käyttää osa rahoituspuitteiden 

mukaisista määrärahoista kattamaan myös 

ohjelman tukitoimista aiheutuvia 

kustannuksia, esimerkiksi käytännön 

hankkeiden laadunvalvontaan ja 

seurantaan liittyviä menoja. 

(7) Tuen tarjoamiseksi 

mahdollisimman nopeasti komission olisi 

voitava käyttää osa rahoituspuitteiden 

mukaisista määrärahoista kattamaan myös 

ohjelman tukitoimista aiheutuvia 

kustannuksia, esimerkiksi käytännön 

hankkeiden laadunvalvontaan, seurantaan 

ja arviointiin liittyviä menoja. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2017/825 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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 ja investointeja ja 

samalla auttaa jäsenvaltioita 

Ohjelman yleistavoitteena on tukea 

kansallisia, alueellisia ja paikallisia 

viranomaisia hallinnollisissa ja 

taloudellisissa uudistuksissa ja 

toimenpiteissä, joiden tavoitteena on 

instituutioiden, hallinnon, julkishallinnon 

ja talous- ja sosiaalisektorin uudistaminen 

ja vahvistaminen sekä taloudellisiin ja 

sosiaalisiin haasteisiin vastaaminen, jotta 

voidaan edistää ja lisätä kestävää kasvua, 

ympäristön kestävyyttä, sosiaalista 

suojelua, työpaikkojen luomista ja 

investointeja, kilpailukykyä, tuottavuutta, 

alueellista ja sosiaalista 
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valmistautumaan euroalueen jäsenyyteen, 

erityisesti talouden ohjausprosessien 

yhteydessä, myös auttamalla unionin 

rahastojen tehokkaassa, tuloksellisessa ja 

läpinäkyvässä käytössä.”. 

yhteenkuuluvuutta, lähentymistä, 

vaurauden jakamista ja häiriöiden 

sietokykyä. Tähän tukeen voi sisältyä 
myös apua unionin rahastojen tehokkaassa, 

tuloksellisessa ja läpinäkyvässä käytössä ja 

unionin säädösten saattamisessa 

asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti osaksi 

kansallista lainsäädäntöä sekä niiden 

täytäntöönpanossa. Näiden tavoitteiden 

kautta ohjelma samalla auttaa 

jäsenvaltioita valmistautumaan 

euroalueen jäsenyyteen, erityisesti 

talouden ohjausprosessien yhteydessä.”; 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta 

Asetus (EU) N:o 2017/825 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”1. Rahoituspuitteet ohjelman 

toteuttamiseksi ovat 222 800 000 euroa 

käypinä hintoina. 

”1. Rahoituspuitteet ohjelman 

toteuttamiseksi ovat 222 800 000 euroa 

käypinä hintoina. Tällaista lisäystä ei saa 

rahoittaa kohdentamalla olemassa olevia 

Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen (ERI-rahastot) 

varoja uudelleen, vaan se rahoitetaan 

ottamalla käyttöön vuosia 2014–2020 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 

2013 annetussa neuvoston asetuksessa 

(EU, Euratom) N:o 1311/2013 

tarkoitettuja erityisrahoitusvälineitä. 
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