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PR_COD_1amCom 

 

 

Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 

muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja 

sen yleistavoitteen mukauttamiseksi 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2017)0825), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan sekä 175 artiklan ja 197 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on 

antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0433/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. maaliskuuta 2018 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon 2, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja talous- 

ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot (A8-0000/2018), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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Tarkistus  1 

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. Insitutionaalisten, 

hallinnollisten ja kasvua ylläpitävien 

rakenneuudistusten toteuttaminen on 

asianmukainen väline saada aikaan 

tällaista kehitystä. 

(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, sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta. Institutionaalisten, 

hallinnollisten ja kasvua ylläpitävien 

rakenneuudistusten toteuttaminen sekä 

unionin edun mukaisiin 

rakenneuudistuksiin sitoutuminen paikan 

päällä erityisesti paikallis- ja 

alueviranomaisten sekä 

työmarkkinaosapuolten välityksellä ovat 

asianmukaisia välineitä saada aikaan 

tällaista kehitystä. 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Taloudellisen ja sosiaalisen (3) Taloudellisen, sosiaalisen ja 
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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. 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

lujittaminen unionin edun mukaisin 

rakenneuudistuksin on ratkaisevan 

tärkeää, jotta jäsenvaltiot menestyvät ja 

lähentyvät merkittävämmin talous- ja 

rahaliitossa. Tämä on erityisen tärkeää 

niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei 

ole euro, jotta ne voivat valmistautua 

euroalueen jäsenyyteen. 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a)  Seitsemään jäsenvaltioon 

sovelletaan perussopimuksessa asetettua 

velvoitetta valmistautua euroalueen 

jäsenyyteen, ja nämä valtiot ovat 

Bulgaria, Tšekin tasavalta, Kroatia, 

Unkari, Puola, Romania ja Ruotsi. Jotkin 

näistä jäsenvaltiosta ovat viime vuosina 

edenneet vain vähäisessä määrin tätä 

tavoitetta kohden, minkä vuoksi unionin 

tuki euroalueen jäsenyydelle on yhä 

merkityksellisempää. Tanska ja 

Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole 

velvollisia liittymään euroalueeseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 b) Alue- ja paikallisviranomaisilla on 
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tärkeä asema rakenneuudistuksissa siinä 

määrin kuin kunkin jäsenvaltion 

perustuslaillinen ja hallinnollinen 

rakenne sen mahdollistaa. Siksi on 

aiheellista säätää siitä, missä määrin 

alue- ja paikallisviranomaisten on 

asianmukaista osallistua 

rakenneuudistusten valmisteluun ja 

toteuttamiseen ja missä määrin niitä on 

asianmukaista kuulla siitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

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 unionin edun mukaisten 

rakenneuudistusten toteuttamista niissä 

jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole 

euro, ohjelman rahoituspuitteita olisi 

kasvatettava neuvoston asetuksen (EU, 

Euratom) N:o 1311/20131 a mukaisen 

joustovälineen avulla riittävästi, jotta 

unioni voisi vastata tukea pyytävien 

jäsenvaltioiden tarpeisiin. 

 ___________ 

 1 a Neuvoston asetus (EU, Euratom) 

N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä 

joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta (EUVL L 347, 

20.12.2013, s. 884). 

Or. en 
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Tarkistus  6 

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 valmistautumaan euroalueen 

jäsenyyteen, erityisesti talouden 

ohjausprosessien yhteydessä, myös 

auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa, 

tuloksellisessa ja läpinäkyvässä käytössä.”. 

Ohjelman yleistavoitteena on edistää 

institutionaalisia, hallinnollisia ja kasvua 

ylläpitäviä rakenteellisia uudistuksia 

jäsenvaltioissa ja luoda eurooppalaista 

lisäarvoa unionin ja jäsenvaltioiden 

jaettuun toimivaltaan kuuluvilla 

toimintapolitiikan aloilla, joilla ei ole 

ennestään teknisen avun ohjelmia, 

antamalla jäsenvaltioiden julkisille 

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 valmistautumaan euroalueen 

jäsenyyteen, erityisesti talouden 

ohjausprosessien yhteydessä, myös 

auttamalla unionin rahastojen tehokkaassa, 

tuloksellisessa ja läpinäkyvässä käytössä.”. 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2017/825 

5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a)  Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 
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 ”d a)   tukea alue- ja 

paikallisviranomaisten ottamista mukaan 

rakenneuudistustoimenpiteiden 

valmisteluun ja toteuttamiseen ja niiden 

kuulemista niistä siinä määrin kuin 

kyseisille alue- ja paikallisviranomaisille 

kunkin jäsenvaltion perustuslaillisen ja 

hallinnollisen rakenteen mukaan 

kuuluvat toimivaltuudet ja tehtävät sen 

sallivat.” 

Or. en 
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PERUSTELUT 

 

Komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa asetusta (EU) 2017/825 rakenneuudistusten 

tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi. 

Komissio on päättänyt tehdä näin sen vuoksi, että jäsenvaltioilta saatujen 

rakenneuudistukseen kohdennettavaa rahoitusta koskevien pyyntöjen määrä on suuri. 

 

Muutossäädöksellä halutaan erityisesti muuttaa rakenneuudistusten tukiohjelman tavoitetta 

koskevaa 4 artiklaa lisäämällä ohjelman tavoitteisiin tuki euroalueen jäsenyyden valmisteluun 

(artiklaan on lisätty teksti ”ja samalla auttaa jäsenvaltioita valmistautumaan euroalueen 

jäsenyyteen”). Siinä myös lisätään säädökseen 5 a artikla, joka mahdollistaa euroalueen 

jäsenyyteen valmistautumista koskevien toimien rahoittamisen. 

 

Lisäksi tukiohjelman rahoituspuitteita kasvatetaan 142,8 miljoonasta eurosta 

222,8 miljoonaan euroon hyödyntämällä monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvää 

joustovälinettä. Jäsenvaltiot voivat halutessaan täydentää tukiohjelmaa siirtämällä 

määrärahoja teknisen avun budjetista, jolloin kokonaismäärä nousee noin 300 miljoonaan 

euroon. Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus mahdollistaa jo tällaiset siirrot. 

 

Esittelijä katsoo, että tämä on tekstisisällöltään vähäinen mutta poliittisesti erittäin merkittävä 

muutos tukiohjelmaan. Yhdeksäntoista jäsenvaltiota kuuluu jo euroalueeseen. Seitsemään 

jäsenvaltioon sovelletaan perussopimuksessa asetettua velvoitetta valmistautua euroalueen 

jäsenyyteen, ja nämä valtiot ovat Bulgaria, Kroatia, Tšekin tasavalta, Unkari, Puola, Romania 

ja Ruotsi. Jotkin näistä jäsenvaltiosta ovat viime vuosina edenneet vain vähäisessä määrin tätä 

tavoitetta kohden, minkä vuoksi unionin tuki euroalueen jäsenyydelle on yhä 

merkityksellisempää. Kahdella jäsenvaltiolla, Tanskalla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla, ei 

ole velvollisuutta osallistua euroalueeseen, koska ne ovat jättäytyneet yhteisen rahan 

ulkopuolelle. Yhdistyneen kuningaskunnan on tietysti myös määrä erota Euroopan unionista 

vuonna 2019. 

 

Esittelijän mielestä on tärkeää saada tarkempi selvyys sekä niistä rakenneuudistuksista, joita 

koheesiorahoituksella on tarkoitus edistää, että niiden todennäköisestä vaikutuksesta 

koheesiorahoituksen vaikuttavuuteen. On tärkeää panna merkille, että EU-maissa vallitseva 

eriarvoisuus johtuu nyt suurimmalta osin maiden sisällä pikemmin kuin maiden välillä 

vallitsevista eroista. Toimiva rakennemuutos edellyttää sen vuoksi sitä, että eri tasojen 

viranomaiset työskentelevät yhdessä helpottaakseen yhteistä ja yhdennettyä toimintaa, jossa 

yhdistellään erilaisia poliittisia toimia ja jolla pyritään vastaamaan erilaisiin aluekehityksen 

tarpeisiin ja haasteisiin. Koska jäsenvaltioilla on jo omat uudistusaloitteensa, ohjelmassa olisi 

keskityttävä toimenpiteisiin, joilla tuetaan parhaiten maakohtaisia suosituksia. 

 

Esittelijä kannattaa ehdotuksen kahta päänäkökohtaa eli tukiohjelman määrärahojen 

lisäämistä sekä euroalueen jäsenyyden valmistelun sisällyttämistä ohjelman tavoitteisiin. 

Ehdotukseen on sen vuoksi esitetty tässä vaiheessa vain vähän tarkistuksia. Tarkistusten 

tarkoituksena on korostaa euroalueen jäsenyysvalmisteluille annettavan tuen merkitystä ja 

varmistaa, että alue- ja paikallisviranomaiset voivat osallistua entistä suuremmassa määrin 

rakenneuudistushankkeisiin. 


