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LYHYET PERUSTELUT

Rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä, jotta voidaan nykyaikaistaa Euroopan unionin 
taloutta, parantaa sen kykyä sopeutua haasteisiin ja lisätä sen kilpailukykyä. Kilpailukyky ja 
vauraus on asetettava etusijalle yhdessä kansalaisten hyvinvoinnin kanssa. Rakenteellisilla 
uudistuksilla on tässä merkittävä rooli, koska ne vauhdittavat jäsenvaltioiden ylöspäin 
tapahtuvaa sosiaalista ja taloudellista lähentymistä niin euroalueella kuin sen ulkopuolellakin 
sekä vahvistavat niiden talouksien kestävyyttä. Rakenteellisten uudistusten tuloksellinen 
toteuttaminen on tarpeen, jotta voidaan lisätä yhteenkuuluvuutta, kasvattaa tuottavuutta, luoda 
työpaikkoja, edistää investointeja ja varmistaa kestävä kasvu. Tällä hetkellä rakenneuudistusten 
toteuttaminen on kuitenkin epätasaista eri jäsenvaltioissa ja sitoumuksista on jääty jälkeen. 
Kansallisia uudistuspyrkimyksiä olisi tehostettava, ja tästä syystä valmistelija suhtautuu 
myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta 
(2018/0213(COD)). Tukiohjelman tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
niille eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa määritellyt maakohtaiset suositukset.

Komission ehdotuksen mukaan vuoden 2020 jälkeinen uudistusten tukiohjelma koostuu 
seuraavista kolmesta välineestä: 1) teknisen tuen väline, joka pohjautuu jo olemassa olevaan 
rakenneuudistusten tukiohjelmaan, 2) uudistusten toteuttamisen tukiväline ja 
3) lähentymisväline. Toisaalta Euroopan unionin neuvostossa parhaillaan käytävissä 
keskusteluissa tukiohjelmalle on ehdotettu vaihtoehtoista rakennetta: 1) teknisen tuen väline, 
joka pohjautuu jo olemassa olevaan rakenneuudistusten tukiohjelmaan, 2) euroalueen 
lähentymistä ja kilpailukykyä edistävä talousarvioväline ja 3) euroalueen ulkopuolisille 
jäsenvaltioille tarkoitettu lähentymis- ja uudistusväline. Valmistelija on ottanut huomioon nämä 
neuvostossa parhaillaan käytävät keskustelut ohjelman vaihtoehtoisesta rakenteesta.

Uudistusten tukiohjelman kautta tuetut rakenteelliset uudistukset voivat vaikuttaa merkittävästi 
jäsenvaltioiden työmarkkinoihin ja sosiaaliturvajärjestelmiin. Valmistelija painottaa komission 
vaikutustenarviointia (SWD(2018)310 final), jossa uudistusten tukiohjelman odotetaan 
edistävän työpaikkojen syntymistä koko unionin alueella ja vaikuttavan näin myönteisesti 
työllisyyteen. Tämä vaikutus voidaan saada aikaan esimerkiksi työmarkkinoiden uudistuksilla, 
erityisesti sellaisilla, joissa lisätään työvoiman osaamista ja pätevyyttä ja mukautetaan 
osaamista markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Ohjelmalla voi olla myönteistä vaikutusta myös 
tulonjakoon, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, sosiaaliseen osallisuuteen ja sosiaaliseen 
suojeluun, kun sen avulla edistetään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteutumista.

Valmistelija odottaa uudistusten tukiohjelman tarjoavan jäsenvaltioille riittäviä kannustimia, 
jotta nämä osallistuvat Euroopan unionin kilpailukyvyn ja vaurauden edistämiseen, ottavan 
huomioon tulevaisuuden työmarkkinoiden dynamiikan ja digitalisoitumisen, torjuvan 
sosiaalista syrjäytymistä ja luovan uusia mahdollisuuksia unionin kansalaisille ja erityisesti 
lapsille ja nuorille. Kun otetaan huomioon yhteydet uudistusten tukiohjelman soveltamisalan ja 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa annettujen maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon 
välillä, valmistelija odottaa uudistusten tukiohjelman edistävän huomattavasti Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa. Valmistelija odottaa uudistusten tukiohjelman 
kannustavan yhteiskunnallisesti vaikuttavien investointien avulla toteutettaviin uudistuksiin, 
jotka tarjoavat myös digitaalisia ratkaisuja kansalaisten yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja etuuksiin 
ja parantavat näin heidän sosiaalista hyvinvointiaan.



PE645.062v01-00 4/17 PA\1195832FI.docx

FI

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisäksi edistetään eurooppalaisen 
ohjausjakson tavoitteisiin sisältyviä 
rakenteellisia uudistuksia, jotka 
perustuvat yhteisvastuullisuuteen, 
yhdentymiseen ja sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen ja joilla on 
paremmat mahdollisuudet luoda lisää 
työpaikkoja ja talouskasvua, varmistaa 
yhtäläiset mahdollisuudet sekä sosiaalisen 
suojelun tasapuolisuus ja saatavuus, 
suojella haavoittuvassa asemassa olevia 
ryhmiä ja parantaa kaikkien kansalaisten 
elintasoa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin keskeisten 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Talous- ja finanssikriisi on 
osoittanut, että vahvoihin taloudellisiin ja 
sosiaalisiin rakenteisiin perustuvien 
terveiden ja sopeutumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Rakenneuudistusten 

(4) Talous- ja finanssikriisi on 
osoittanut, että vahvoihin taloudellisiin ja 
sosiaalisiin rakenteisiin perustuvien 
terveiden ja sopeutumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Rakenneuudistusten 
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toteuttaminen on yksi unionin 
toimintapoliittinen painopiste, koska 
rakenneuudistusten tavoitteena on tehdä 
elpymisestä kestävää, vapauttaa 
kasvupotentiaali, parantaa 
mukautumiskykyä ja tukea ylöspäin 
tapahtuvaa lähentymistä. 
Rakenneuudistusten jatkaminen voi myös 
osaltaan vahvistaa taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, lisätä 
tuottavuutta ja investointeja sekä luoda 
suotuisat olosuhteet kestävälle kasvulle ja 
työllisyydelle unionissa.

toteuttaminen on yksi unionin 
toimintapoliittinen painopiste, koska 
rakenneuudistusten tavoitteena on tehdä 
elpymisestä kestävää, vapauttaa 
kasvupotentiaali, sopeutua tekniikan 
kehitykseen, parantaa mukautumiskykyä ja 
tukea ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä. 
Rakenneuudistusten jatkaminen voi myös 
osaltaan vahvistaa taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, lisätä 
tuottavuutta ja investointeja, luoda 
suotuisat olosuhteet kestävälle kasvulle ja 
työllisyydelle unionissa sekä kehittää 
joustavia työmarkkinoita.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kaikkialla unionissa tilanne on 
edelleen se, ettei rakenneuudistusten 
toteutusaste ole riittävä. Talouspolitiikan 
koordinoinnista talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 
saadut kokemukset osoittavat, että 
rakenneuudistusten toteutus on ollut 
yleisesti ottaen hidasta ja epätasaista ja että 
kansallisia uudistustoimia olisi lisättävä ja 
niiden toteuttamiseen olisi tarjottava 
kannustimia.

(6) Kaikkialla unionissa tilanne on 
edelleen se, ettei rakenneuudistusten 
toteutusaste ole riittävä. Talouspolitiikan 
koordinoinnista talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 
saadut kokemukset osoittavat, että 
rakenneuudistusten toteutus on ollut 
yleisesti ottaen hidasta ja epätasaista ja että 
kansallisia uudistustoimia olisi lisättävä ja 
niiden toteuttamiseen olisi tarjottava 
kannustimia, kun otetaan huomioon, että 
useissa erityisesti euroalueen 
ulkopuolisissa jäsenvaltioissa kärsitään 
heikosta potentiaalisesta kasvusta, 
korkeasta työttömyysasteesta, sosiaalisen 
eriarvoisuuden lisääntymisestä ja 
kasvaneesta köyhyysriskistä.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tarvitaan SEUT-sopimuksen 9 
artiklan vaatimukset täyttäviä sosiaalisesti 
vastuullisia, älykkäitä, kestäviä ja 
osallistavia rakenneuudistuksia, ja unioni 
on määrittänyt tällaisten uudistusten 
täytäntöönpanon yhdeksi ensisijaisista 
tavoitteistaan, jotta talouden elpyminen 
saadaan kestävälle pohjalle, vapautetaan 
kasvupotentiaalia sopeutumiskyvyn 
lisäämiseksi, vauhditetaan kasvua, 
luodaan työpaikkoja, edistetään 
investointeja ja tuetaan ylöspäin 
tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista 
lähentymistä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Unionin toimielimillä ja elimillä 
on runsaasti kokemusta valmiuksien 
lisäämiseen sekä koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanoon liittyvän erityistuen 
antamisesta jäsenvaltioiden kansallisille 
sekä alue- ja paikallistason 
viranomaisille. Tätä kokemusta olisi 
hyödynnettävä, jotta voidaan parantaa 
unionin valmiuksia tukea halukkaita 
jäsenvaltioita niiden kasvupotentiaalin ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
kehittämisessä sellaisten toimenpiteiden 
avulla, joiden tavoitteena on nostaa 
työllisyysastetta, torjua syrjäytymistä ja 
köyhyyttä sekä parantaa terveydenhuolto- 
ja koulutuspalvelujen saatavuutta ja 
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laatua.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Recital 10

Komission teksti Tarkistus

(10) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
parantaa nykyistä tuen antamista 
jäsenvaltioille koskevaa kehystä 
tarjoamalla teknisen tuen lisäksi suoraa 
taloudellista tukea. Tätä varten olisi 
perustettava uusi uudistusten tukiohjelma, 
jäljempänä ’ohjelma’, jolla tarjotaan 
tehokkaita kannustimia rakenneuudistusten 
toteutuksen vauhdittamiseksi 
jäsenvaltioissa. Ohjelman olisi oltava 
kattava, ja siinä olisi hyödynnettävä 
komission ja jäsenvaltioiden kokemuksia 
muiden välineiden ja ohjelmien käytöstä. 
Lisäksi ohjelmalla olisi jatkettava 
rakenneuudistusten tukiohjelman toimia ja 
toimintatapaa, koska ne ovat 
osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi 
kansallisten viranomaisten hallinnollisten 
valmiuksien kehittämisessä eri 
politiikanaloilla ja koska jäsenvaltiot ovat 
arvostaneet niitä. Ohjelmaan olisi 
sisällyttävä myös kohdennettu tuki 
uudistuksille jäsenvaltioissa, joiden 
rahayksikkö ei ole euro ja jotka ovat 
toteuttaneet todistettavia toimenpiteitä 
yhtenäisvaluutan käyttöön ottamiseksi 
sovitussa aikataulussa.

(10) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
parantaa nykyistä tuen antamista 
jäsenvaltioille koskevaa kehystä 
tarjoamalla teknisen tuen lisäksi suoraa 
taloudellista tukea. Tätä varten olisi 
perustettava uusi uudistusten tukiohjelma, 
jäljempänä ’ohjelma’, jolla tarjotaan 
tehokkaita kannustimia rakenneuudistusten 
toteutuksen vauhdittamiseksi 
jäsenvaltioissa. Ohjelman olisi oltava 
kattava, ja siinä olisi hyödynnettävä 
komission ja jäsenvaltioiden kokemuksia 
muiden välineiden ja ohjelmien käytöstä. 
Lisäksi ohjelmalla olisi jatkettava 
rakenneuudistusten tukiohjelman toimia ja 
toimintatapaa kansallisten viranomaisten 
hallinnollisten valmiuksien kehittämiseksi 
eri politiikanaloilla, ja sen olisi 
perustuttava Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarissa vahvistettuihin 
periaatteisiin. Ohjelmaan olisi sisällyttävä 
myös kohdennettu tuki uudistuksille 
jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro ja jotka ovat toteuttaneet todistettavia 
toimenpiteitä yhtenäisvaluutan käyttöön 
ottamiseksi sovitussa aikataulussa.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Ohjelman yleistavoitteena on lisätä 
yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, 
tuottavuutta, kasvua ja työllisyyttä. Tätä 
tarkoitusta varten siinä olisi tarjottava 
taloudellisia kannustimia rakenteellisten 
haasteiden ratkomiseen, ja sen avulla 
jäsenvaltioiden olisi voitava parantaa 
instituutioidensa sekä talous- ja 
sosiaalisektorin hallinnollisia valmiuksia.

(13) Ohjelman yleistavoitteena on lisätä 
yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, 
tuottavuutta, kasvua, sosiaalista 
osallisuutta ja työllisyyttä. Tätä tarkoitusta 
varten siinä olisi tarjottava taloudellisia 
kannustimia rakenteellisten haasteiden 
ratkomiseen, ja sen avulla jäsenvaltioiden 
olisi voitava parantaa instituutioidensa sekä 
talous- ja sosiaalisektorinsa hallinnollisia 
ja institutionaalisia valmiuksia.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Ohjelman kullekin välineelle olisi 
määriteltävä erityistavoitteet. Uudistusten 
toteuttamisen tukivälineen 
erityistavoitteena olisi oltava 
uudistussitoumusten täyttämistä varten 
asetettujen konkreettisten välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttaminen, mikä olisi 
peruste taloudellisten kannustimien 
maksamiselle. Teknisen tuen välineen 
erityistavoitteena olisi oltava kansallisten 
viranomaisten auttaminen uudistusten 
suunnittelussa ja toteutuksessa muiden 
maiden viranomaisten hyvät toimintatavat 
ja kokemukset huomioon ottaen. Näiden 
kahden välineen tavoitteisiin olisi pyrittävä 
kaikissa jäsenvaltioissa ja 
lähentymisvälineen osalta niissä 
jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro ja jotka ovat toteuttaneet todistettavia 
toimenpiteitä yhtenäisvaluutan käyttöön 
ottamiseksi sovitussa aikataulussa.

(14) Ohjelman kullekin välineelle olisi 
määriteltävä erityistavoitteet. Uudistusten 
toteuttamisen tukivälineen 
erityistavoitteena olisi oltava 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 
annettuihin maakohtaisiin suosituksiin 
liittyvien uudistussitoumusten täyttämistä 
varten asetettujen konkreettisten 
välitavoitteiden ja tavoitteiden 
saavuttaminen, mikä olisi peruste 
taloudellisten kannustimien maksamiselle. 
Teknisen tuen välineen erityistavoitteena 
olisi oltava kansallisten viranomaisten 
auttaminen uudistusten suunnittelussa ja 
toteutuksessa muiden maiden 
viranomaisten hyvät toimintatavat ja 
kokemukset huomioon ottaen. Näiden 
kahden välineen tavoitteisiin olisi pyrittävä 
kaikissa jäsenvaltioissa ja 
lähentymisvälineen osalta niissä 
jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro ja jotka ovat toteuttaneet todistettavia 
toimenpiteitä yhtenäisvaluutan käyttöön 
ottamiseksi sovitussa aikataulussa.
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Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sen varmistamiseksi, että 
ohjelmasta tuettavia uudistuksia toteutetaan 
kaikilla talouden ja yhteiskunnan 
avainaloilla, komission olisi jäsenvaltion 
pyynnöstä annettava ohjelmasta sekä 
taloudellista että teknistä tukea monilla eri 
politiikanaloilla, jotka liittyvät muun 
muassa julkiseen varain- ja 
omaisuudenhoitoon, institutionaalisiin ja 
hallinnollisiin uudistuksiin, 
liiketoimintaympäristöön, 
rahoitussektoriin, tuote-, palvelu- ja 
työmarkkinoihin, koulutukseen, kestävään 
kehitykseen, kansanterveyteen ja 
sosiaalipalveluihin.

(15) Sen varmistamiseksi, että 
ohjelmasta tuettavia uudistuksia toteutetaan 
kaikilla talouden ja yhteiskunnan 
avainaloilla, komission olisi jäsenvaltion 
pyynnöstä annettava ohjelmasta sekä 
taloudellista että teknistä tukea monilla eri 
politiikanaloilla, jotka liittyvät muun 
muassa julkiseen varain- ja 
omaisuudenhoitoon, institutionaalisiin ja 
hallinnollisiin uudistuksiin, 
liiketoimintaympäristöön, 
rahoitussektoriin, tuotemarkkinoihin, 
teknologisen vallankumouksen 
valjastamiseen, palveluihin ja 
työvoimaan, ammatillisiin taitoihin, lapsi- 
ja nuorisopolitiikkaan, koulutukseen, 
kestävään kehitykseen, kansanterveyteen ja 
sosiaalipalveluihin.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Uudistusten toteuttamisen 
tukivälineessä on syytä määritellä, 
minkätyyppisille uudistuksille voi saada 
taloudellista tukea. Sen varmistamiseksi, 
että tukikelpoiset uudistukset edistävät 
ohjelman tavoitteita, niillä olisi ratkottava 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä havaittuja 

(19) Uudistusten toteuttamisen 
tukivälineessä on syytä määritellä, minkä 
tyyppisille uudistuksille voi saada 
taloudellista tukea. Sen varmistamiseksi, 
että tukikelpoiset uudistukset edistävät 
ohjelman tavoitteita, niillä olisi ratkottava 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä havaittuja 
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haasteita, mukaan lukien uudistukset, jotka 
perustuvat maakohtaisiin suosituksiin.

haasteita, mukaan lukien uudistukset, jotka 
perustuvat maakohtaisiin suosituksiin ja 
joissa otetaan huomioon kullekin 
jäsenvaltiolle määritellyt sosiaaliset 
indikaattorit.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) On tarpeen vahvistaa 
uudistussitoumusten sisältö ja menettely, 
jota noudattaen jäsenvaltiot toimittavat 
sitoumuksia koskevat ehdotukset. 
Menettelyjen tarkoituksenmukaisuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltion olisi 
toimitettava uudistussitoumuksia koskeva 
ehdotuksensa yhdessä kansallisen 
uudistusohjelmansa kanssa, mutta 
erillisenä liitteenä, jonka voi toimittaa 
myös eri aikaan. Vaikka ohjelmaan 
osallistuminen on vapaaehtoista, varsinkin 
niitä jäsenvaltioita, joissa on liiallinen 
epätasapaino, olisi kannustettava 
esittämään uudistusten toteuttamisen 
tukivälineen puitteissa uudistusehdotuksia, 
joilla puututaan liiallisen epätasapainon 
aiheuttaneisiin ongelmiin.

(22) On tarpeen vahvistaa 
uudistussitoumusten sisältö ja menettely, 
jota noudattaen jäsenvaltiot toimittavat 
sitoumuksia koskevat ehdotukset. 
Menettelyjen tarkoituksenmukaisuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltion olisi 
toimitettava uudistussitoumuksia koskeva 
ehdotuksensa yhdessä kansallisen 
uudistusohjelmansa kanssa, mutta 
erillisenä liitteenä, jonka voi toimittaa 
myös eri aikaan. Vaikka ohjelmaan 
osallistuminen on vapaaehtoista, varsinkin 
niitä jäsenvaltioita, joissa on liiallinen 
epätasapaino, sekä sellaisia euroalueen 
ulkopuolisia jäsenvaltioita, joissa 
rakenteellinen kehitys on viivästynyt 
merkittävästi, olisi kannustettava 
esittämään uudistusten toteuttamisen 
tukivälineen puitteissa uudistusehdotuksia, 
joilla puututaan liiallisen epätasapainon 
aiheuttaneisiin ongelmiin.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jotta tavoitellut uudistukset saavat 
laajaa tukea, jäsenvaltioiden, jotka 
haluavat hyötyä ohjelmasta, olisi kuultava 
osana hakemusten laadintaprosessia 
koheesiopolitiikan alalla voimassa olevien 
kumppanuutta koskevien 
käytännesääntöjen mukaisesti asiaan 
liittyviä sidosryhmiä, kuten paikallis- ja 
alueviranomaisia, yrityksiä, 
työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisyhteiskuntaa, sekä kansallisia 
parlamentteja.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Ohjelman teknisen tuen välineestä 
olisi jatkossakin tuettava sellaisia 
uudistuksia, joita jäsenvaltiot toteuttavat 
omasta aloitteestaan, joita toteutetaan 
talouden ohjausprosessien tai unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien 
toimien yhteydessä ja talouden 
sopeutusohjelmien toteuttamiseksi. 
Teknistä tukea olisi annettava myös 
ohjelman muista välineistä rahoitettavien 
uudistusten valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon.

(33) Ohjelman teknisen tuen välineestä 
olisi jatkossakin tuettava sellaisia 
uudistuksia, joita jäsenvaltiot toteuttavat 
omasta aloitteestaan, joita toteutetaan 
talouden ohjausprosessien tai unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien 
toimien yhteydessä ja joiden tavoitteena 
on unionin kilpailukyvyn parantaminen, 
uusien työpaikkojen luominen, 
tuottavuuden parantaminen, 
reaalitalouteen tehtävien kestävien 
investointien vauhdittaminen, 
laadukkaiden terveys- ja 
koulutuspalvelujen takaaminen, 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuminen, unionin taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistaminen sekä 
niiden jäsenvaltioiden avustaminen, jotka 
ovat toteuttaneet konkreettisia toimia 
voidakseen liittyä myöhemmin 
euroalueeseen. Teknistä tukea olisi 
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annettava myös talouden 
sopeutusohjelmien toteuttamiseksi ja 
ohjelman muista välineistä rahoitettavien 
uudistusten valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää sellaisten kansallisten 
rakenteellisten uudistushaasteiden 
ratkaisemista, joiden avulla pyritään 
parantamaan kansantalouksien 
suorituskykyä ja tukemaan taloudellisten ja 
sosiaalisten rakenteiden kestävyyttä 
jäsenvaltioissa ja edistämään siten 
yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, 
tuottavuutta, kasvua ja työllisyyttä; ja

(a) edistää sellaisten kansallisten 
rakenteellisten uudistushaasteiden 
ratkaisemista, joiden avulla pyritään 
parantamaan kansantalouksien 
suorituskykyä ja tukemaan taloudellisten ja 
sosiaalisten rakenteiden kestävyyttä 
jäsenvaltioissa ja edistämään siten 
yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, 
tuottavuutta, sosiaalista osallisuutta, 
kasvua ja työllisyyttä ympäristön kannalta 
kestävässä ja demokraattisessa vuoden 
2020 jälkeisessä unionissa, jonka 
pyrkimykset perustuvat kestävän 
kehityksen tavoitteisiin ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilariin; ja

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) koulutus, työvoimapolitiikka ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu 
työpaikkojen luomiseksi, digitaaliset taidot, 
köyhyyden torjunta, sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen, 

(d) koulutus, työvoimapolitiikka ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu 
työpaikkojen luomiseksi, digitaaliset taidot, 
köyhyyden torjunta, sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen, täydennys- ja 
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sosiaaliturvajärjestelmät, kansanterveys ja 
terveydenhuoltojärjestelmät sekä koheesio-
, turvapaikka-, muuttoliike- ja 
rajapolitiikat;

uudelleenkoulutus, yhtäläiset 
mahdollisuudet ja yhtäläinen pääsy 
kaikille, parempi tulevaisuus lapsille ja 
nuorille, sosiaaliturvajärjestelmät, 
kansanterveys ja 
terveydenhuoltojärjestelmät sekä koheesio-
, turvapaikka-, muuttoliike- ja 
rajapolitiikat;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) finanssialan politiikat, muun 
muassa finanssiosaamisen, 
rahoitusvakauden, rahoituksen saatavuuden 
ja reaalitalouden luotottamisen edistäminen 
sekä tietojen ja tilastojen tuottaminen, 
tarjoaminen ja laadunvalvonta.

(f) finanssialan politiikat, muun 
muassa finanssiosaamisen edistäminen 
erityisesti kouluissa, rahoitusvakauden, 
rahoituksen saatavuuden ja reaalitalouden 
luotottamisen edistäminen sekä tietojen ja 
tilastojen tuottaminen, tarjoaminen ja 
laadunvalvonta.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä I vahvistetaan 
enimmäisrahoitusosuus, jonka kukin 
jäsenvaltio voi saada 7 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetusta uudistusten 
toteuttamisen tukivälineen 
kokonaisrahoituksesta. Tämä 
enimmäisrahoitusosuus lasketaan kunkin 
jäsenvaltion väestömäärän perusteella 
käyttäen kyseisessä liitteessä esitettyjä 
kriteereitä ja menetelmää. Tämä 

Liitteessä I vahvistetaan 
enimmäisrahoitusosuus, jonka kukin 
jäsenvaltio voi saada 7 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetusta uudistusten 
toteuttamisen tukivälineen 
kokonaisrahoituksesta. Tämä 
enimmäisrahoitusosuus lasketaan kunkin 
jäsenvaltion väestömäärän ja 
asukaskohtaisen käänteisen BKT:n 
perusteella käyttäen kyseisessä liitteessä 
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enimmäisrahoitusosuus voidaan myöntää 
kullekin jäsenvaltiolle joko kokonaan tai 
osaksi 10 artiklassa kuvatun 
jakomenettelyn kussakin vaiheessa ja 
kussakin ehdotuspyynnössä.

esitettyjä kriteereitä ja menetelmää. Tämä 
enimmäisrahoitusosuus voidaan myöntää 
kullekin jäsenvaltiolle joko kokonaan tai 
osaksi 10 artiklassa kuvatun 
jakomenettelyn kussakin vaiheessa ja 
kussakin ehdotuspyynnössä.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio haluaa saada tukea 
uudistusten toteuttamisen tukivälineestä, 
sen on esitettävä komissiolle 
uudistussitoumuksia koskeva ehdotus. 
Ehdotuksessa on esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa määritettyihin 
haasteisiin liittyvien rakenneuudistusten 
toteuttamiseksi sekä välitavoitteet, 
tavoitteet ja enintään kolme vuotta kestävä 
aikataulu uudistusten toteuttamiselle.

1. Jos jäsenvaltio haluaa saada tukea 
uudistusten toteuttamisen tukivälineestä, 
sen on esitettävä komissiolle 
uudistussitoumuksia koskeva ehdotus. 
Ehdotuksessa on esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa määritettyihin ja 
maakohtaisiin suosituksiin kirjattuihin 
haasteisiin liittyvien rakenneuudistusten 
toteuttamiseksi sekä välitavoitteet, 
tavoitteet ja enintään kolme vuotta kestävä 
aikataulu uudistusten toteuttamiselle.

Or. en

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) sosiaaliset indikaattorit, joita 
ehdotetulla uudistuksella on tarkoitus 
parantaa, ja mahdollisuuksien mukaan 
selvitys siitä, miten ehdotus edistää 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden toteutumista;
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Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio ei objektiivisten 
olosuhteiden vuoksi enää pysty 
toteuttamaan uudistussitoumuksia ja niihin 
liittyviä välitavoitteita ja tavoitteita joko 
osittain tai kokonaan, jäsenvaltio voi 
esittää komissiolle perustellun pyynnön 12 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
muuttamiseksi tai korvaamiseksi. 
Jäsenvaltio voi tätä varten joko muuttaa 
uudistussitoumuksiaan tai esittää kokonaan 
uudet uudistussitoumukset.

1. Jos jäsenvaltio ei enää pysty 
toteuttamaan uudistussitoumuksia ja niihin 
liittyviä välitavoitteita ja tavoitteita joko 
osittain tai kokonaan tai jos sosiaaliset ja 
taloudelliset indikaattorit muuttuvat 
objektiivisten olosuhteiden vuoksi niin, 
että ne vaikuttavat merkittävästi 
jäsenvaltion tekemään alkuperäiseen 
ehdotukseen, jäsenvaltio voi esittää 
komissiolle perustellun pyynnön 12 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
muuttamiseksi tai korvaamiseksi. 
Jäsenvaltio voi tätä varten joko muuttaa 
uudistussitoumuksiaan tai esittää kokonaan 
uudet uudistussitoumukset.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) viestintähankkeet, joiden tavoitteina 
ovat oppiminen, yhteistyö, tietoisuuden 
lisääminen, tiedon levittäminen ja hyvien 
käytäntöjen vaihto; tiedotus- ja 
valistuskampanjoiden sekä 
mediakampanjoiden ja -tapahtumien 
järjestäminen, myös yhteisöviestintä ja 
tapauksen mukaan viestintä sosiaalisten 
verkostojen välityksellä; ja

(h) viestintähankkeet, joiden tavoitteina 
ovat oppiminen, yhteistyö, tietoisuuden 
lisääminen, tiedon levittäminen ja hyvien 
käytäntöjen vaihto esimerkiksi tekemällä 
teknisiä tutustumiskäyntejä sellaisiin 
jäsenvaltioihin, jotka ovat toteuttaneet 
vastaavia uudistuksia, tiedotus- ja 
valistuskampanjoiden sekä 
mediakampanjoiden ja -tapahtumien 
järjestäminen, myös yhteisöviestintä ja 
tapauksen mukaan viestintä sosiaalisten 
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verkostojen välityksellä; ja

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan 
käynnistämien uudistusten toteuttaminen 
erityisesti kestävän talouskasvun ja 
työpaikkojen luomisen edistämiseksi;

(a) jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan 
käynnistämien uudistusten toteuttaminen 
erityisesti kestävän talouskasvun, 
työpaikkojen luomisen ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) euroalueen jäsenyyden 
valmistelussa tarvittavien uudistusten 
toteuttaminen jäsenvaltioissa, joiden 
rahayksikkö ei ole euro ja jotka ovat 
toteuttaneet todistettavia toimenpiteitä 
yhtenäisvaluutan käyttöön ottamiseksi 
sovitussa aikataulussa.

(e) euroalueen jäsenyyden 
valmistelussa tarvittavien uudistusten 
toteuttaminen jäsenvaltioissa, joiden 
rahayksikkö ei ole euro ja jotka ovat 
toteuttaneet tai toteuttamassa todistettavia 
toimenpiteitä yhtenäisvaluutan käyttöön 
ottamiseksi sovitussa aikataulussa;

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)



PA\1195832FI.docx 17/17 PE645.062v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(e a) toimet, joilla voidaan edistää 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden täytäntöönpanoa.

Or. en


