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Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen 
perustamisesta
 (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0409),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 175 artiklan 3 kohdan ja 197 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0148/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2020 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
työjärjestyksen 58 artiklan mukaisen yhteiskäsittelyn,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0173/2020),

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 [EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.]
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Tarkistus 1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

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

2020/0103 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

teknisen tuen välineen perustamisesta

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,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2, 

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon3, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 120 ja 
121 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on harjoitettava talouspolitiikkaansa niin, että ne 
myötävaikuttavat unionin tavoitteiden toteuttamiseen neuvoston laatimat laajat 
suuntaviivat huomioon ottaen. Perussopimuksen 148 artiklassa määrätään, että 
jäsenvaltioiden on toteutettava työllisyyspolitiikkaa, jossa otetaan huomioon 
työllisyyttä koskevat suuntaviivat. Sen vuoksi jäsenvaltioiden talouspolitiikan 
yhteensovittaminen on yhteistä etua koskeva asia. 

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
2 EUVL C , , s. .
3 EUVL C , , s. .
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(2) Perussopimuksen 175 artiklassa määrätään muun muassa, että jäsenvaltioiden olisi 
sovitettava talouspolitiikkaansa yhteen siten, että saavutetaan 174 artiklassa vahvistetut 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteet.

(3) Covid-19-pandemian puhkeaminen alkuvuodesta 2020 on muuttanut unionin ja 
maailman tulevien vuosien taloudellisia ja sosiaalisia näkymiä. Unionissa on kriisin 
johdosta noussut esiin uusia painopisteitä, joiden keskiössä ovat erityisesti elpyminen 
ja palautumis- ja kestokyky. Nämä painopisteet edellyttävät unionilta kiireellisiä ja 
koordinoituja toimia, jotta voidaan selvitä jäsenvaltioille aiheutuneista taloudellisista, 
sosiaalisista ja terveyteen liittyvistä seurauksista ja lieventää negatiivisia sosiaalisia, 
taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia. ▌Covid-19-kriisi samoin kuin aiempi talous- ja 
finanssikriisi ovat osoittaneet, että vahvoihin ja kestäviin taloudellisiin ja sosiaalisiin 
rakenteisiin perustuvien terveiden ja palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä nopeammin. Samalla kriisit ovat selvästi 
osoittaneet, että on tarpeen reagoida nopeasti ja johdonmukaisesti suuriin ulkoisiin 
häiriöihin, jotka edellyttävät, että terveydenhuoltojärjestelmät, keskeiset julkiset 
palvelut ja keskeiset julkiset alat ovat varautuneet niihin ja että on olemassa 
tehokkaita sosiaalisen suojelun mekanismeja. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, 
komission puheenjohtajan, Euroopan parlamentin puhemiehen, euroryhmän 
puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan 22 päivänä kesäkuuta 2015 antamassa 
kertomuksessa korostettiin tarvetta vahvistaa talous- ja rahaliiton taloudellista ja 
institutionaalista rakennetta ja viimeistellä se. Siinä painotettiin erityisesti, että on 
tärkeää korjata vuoden 2008 talous- ja finanssikriisin aikana tapahtunut 
taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen ja aloittaa uusi 
lähentymisprosessi. Lisäksi covid-19-kriisi on jälleen osoittanut selvästi, että on 
kiireellisesti syvennettävä talous- ja rahaliittoa ja parannettava jäsenvaltioiden 
talouksien palautumis- ja kestokykyä. Tässä yhteydessä on ratkaisevan tärkeää jatkaa 
pyrkimyksiä investointien edistämiseksi, sellaisten vaikuttavien uudistusten 
toteuttamiseksi, jotka edistävät kestävää, älykästä, sosiaalisesti vastuullista ja 
osallistavaa kasvua, sekä terveen finanssipolitiikan toteuttamiseksi. Sen vuoksi 
kasvua vauhdittavat, kestävät ja palautumis- ja kestokykyä parantavat uudistukset ja 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi tehtävät investoinnit, joilla korjataan talouksien 
rakenteellisia heikkouksia ja vahvistetaan niiden palautumis- ja kestokykyä, ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta taloudet ja yhteiskunnat saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja jotta voidaan parantaa kestävän ja osallistavan kasvun potentiaalia, 
vahvistaa sopeutumiskykyä, luoda laadukkaita työpaikkoja, edistää investointeja ja 
tukea ylöspäin tapahtuvaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista lähentymistä. Tässä 
yhteydessä on ratkaisevan tärkeää keskittyä edelleen unionin kansalaisten 
hyvinvointiin ja yhteisiin tavoitteisiin sekä siihen, että kavennetaan taloudellisia, 
sosiaalisia ja alueellisia eroja unionissa.

(4) Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso muodostaa unionin tasolla kehyksen, 
jonka puitteissa määritellään haasteet ja kansallisten uudistusten painopisteet ja 
seurataan näiden painopisteiden toteuttamista. Osana talouspolitiikan eurooppalaista 
ohjausjaksoa parlamentti on todennut, että sosiaalisesti vastuullisten uudistusten on 
perustuttava yhteisvastuullisuuteen, yhdentymiseen, sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen ja varallisuuden ja tulojen oikeudenmukaiseen jakoon. Näin 
saadaan aikaan malli, jolla varmistetaan kilpailukyky, tasa-arvo ja sosiaalinen 
suojelu, suojellaan haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä ja parannetaan kaikkien 
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kansalaisten elintasoa, jotka kaikki ovat Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
keskeisiä periaatteita. Jäsenvaltiot laativat omat monivuotiset kansalliset 
investointistrategiansa tukemaan talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson 
yhteydessä toteutettavien uudistusten painopisteitä. Kyseiset strategiat esitetään 
vuotuisten kansallisten uudistusohjelmien yhteydessä keinona sellaisten ensisijaisten 
hankkeiden suunnittelemiseksi ja koordinoimiseksi, joille myönnetään kansallista ja/tai 
unionin rahoitusta. Lisäksi niillä olisi varmistettava unionin rahoituksen 
johdonmukainen käyttö, saavutettava tässä asetuksessa asetetut tavoitteet ja 
maksimoitava sen taloudellisen tuen lisäarvo, jota saadaan erityisesti unionin rakenne- 
ja koheesiorahastojen puitteissa tukemista ohjelmista ja muista ohjelmista. 
Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä toteutettavissa 
uudistuksissa olisi otettava huomioon pitkän aikavälin sosiaaliset seuraukset sekä 
ilmastoon ja ympäristöön liittyvät seuraukset komission tiedonantojen ”Vuotuinen 
kestävän kasvun strategia 2020” ja ”Vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021” 
mukaisesti. Lisäksi erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sukupuolten tasa-arvoon, 
koska covid-19-pandemian taloudelliset seuraukset ovat koetelleet erityisen ankarasti 
naisia, kuten unionin virastot, esimerkiksi Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) ja 
Yhteinen tutkimuskeskus (JRC), ovat tuoneet esiin.

(4 a) Jäsenvaltiot eivät ole edelleenkään toteuttaneet riittävällä tavalla talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettuja maakohtaisia suosituksia. 
Vuosina 2012–2018 jäsenvaltiot toteuttivat keskimäärin vain 53 prosenttia 
maakohtaisista suosituksista, mutta silti finanssipolitiikan paremmasta 
koordinoinnista aiheutuvat potentiaaliset myönteiset heijastusvaikutukset ovat 
Euroopan keskuspankin ja komission vuoden 2018 arvioiden mukaan noin 0,2–
0,3 prosenttia BKT:stä eli 30–45 miljardia euroa vuodessa. Tässä mielessä teknisen 
tuen väline sekä sen kapasiteetti ja koko voidaan myös nähdä tulevaisuuteen 
tehtävänä investointina, jolla on suuri unionin lisäarvo.

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/8254 perustettiin kaudeksi 
2017–2020 rakenneuudistusten tukiohjelma, jonka määrärahat ovat 142 800 000 euroa. 
Sen tavoitteena on parantaa jäsenvaltioiden valmiuksia valmistella ja toteuttaa kasvua 
ylläpitäviä hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia, myös tukemalla unionin 
rahastojen tehokasta ja tuloksellista käyttöä. Komissio antaa rakenneuudistusten 
tukiohjelman mukaista teknistä tukea jäsenvaltion pyynnöstä useilla eri 
politiikanaloilla. Tämän asetuksen tarkoituksena on jatkaa kyseistä ohjelmaa, johon 
jäsenvaltiot ovat olleet tyytyväisiä, ja sisällyttää siihen tarvittavat parannukset ja 
mukautukset.

(6) Jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet rakenneuudistusten tukiohjelmassa tarjolla olevaa 
teknistä tukea kasvavassa määrin. Sen vuoksi tällä asetuksella olisi perustettava teknisen 
tuen väline, jotta jäsenvaltioiden tukemista uudistusten toteuttamisessa voitaisiin jatkaa 
ja lisätä merkittävästi. Teknisen tuen välineen olisi myös oltava tärkeä osa unionin 
kestävää ja oikeudenmukaista elpymistä covid-19-kriisistä, ja välineelle olisi 
annettava riittävät taloudelliset resurssit sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

4 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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(7) Kun otetaan huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Euroopan kasvun 
strategiana sekä unionin antamien, Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön toimiksi, teknisen tuen välineellä edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja yleistavoitetta, jonka mukaan 30 prosenttia 
unionin talousarviosta osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen ja 10 prosenttia 
luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden tukemiseen. Välineestä 
rahoitettavien toimenpiteiden ja politiikkatavoitteiden olisi oltava yhdenmukaisia 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistetun vahingon välttämisen 
periaatteen kanssa asiaankuuluvien säädösten mukaisesti. Koska digitalisaatiolla on 
merkitystä kaikilla unionin talouden ja yhteiskunnan aloilla, teknisen tuen välineestä 
olisi tuettava myös digitaalisen elpymisen varmistamiseksi toteutettavia uudistuksia 
ja investointeja, myös investointeja digitaaliseen infrastruktuuriin ja osaamiseen sekä 
sähköisen hallinnon ratkaisuihin, myös turvallisiin digitaalisiin 
viestintäjärjestelmiin, kuten videokonferensseihin, jotka edistävät digitaalisten 
sisämarkkinoiden luomista koskevaa tavoitetta. Teknisen tuen välineellä olisi 
edistettävä myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin liittyvien unionin ja 
jäsenvaltioiden antamien sitoumusten täytäntöönpanoa. Asiaan liittyvät toimet olisi 
määriteltävä teknisen tuen välineen valmistelu- ja toteutusvaiheessa, ja niitä olisi 
arvioitava uudelleen asiaankuuluvien arviointien ja uudelleentarkasteluprosessien 
yhteydessä. Näillä toimilla olisi käsiteltävä myös ▌ympäristöön liittyviä, digitaalisia ja 
sosiaalisia haasteita unionissa, mukaan lukien luonnon monimuotoisuuden ja 
luonnonpääoman suojelu ja kiertotalouden ja energiasiirtymän tukeminen, ja niiden 
olisi oltava kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja sen sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan tavoitteen 5 mukaisia. 

(8) Teknisen tuen välineen yleisenä tavoitteena olisi oltava edistää unionin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta tukemalla jäsenvaltioiden pyrkimyksiä toteuttaa uudistuksia, kannustaa 
tekemään julkisia ja yksityisiä investointeja, jotka tukevat kestävää ja 
oikeudenmukaista taloudellista, sosiaalista ja sukupuolten näkökulmasta tasa-
arvoista elpymistä covid-19-kriisin jälkeen ja jotka ovat tarpeen palautumis- ja 
kestokyvyn ja ylöspäin tapahtuvan taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen 
saavuttamiseksi, köyhyyden ja epätasa-arvon vähentämiseksi sekä kilpailukyvyn 
lisäämiseksi, sekä tehostaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
annettujen maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa, tukea jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä parantaa institutionaalista ja hallinnollista valmiuttaan ja vahvistaa 
oikeudellista kehystään, jotta ne voivat panna unionin oikeuden täytäntöön siltä osin 
kuin on kyse instituutioiden, hallinnon ja julkishallinnon, alue- ja paikallistaso mukaan 
luettuina, sekä talous- ja sosiaalisektorin kohtaamista haasteista, ja toteuttaa 
toimintapoliittiset tavoitteet niiden sitoumusten mukaisesti, jotka unioni ja 
jäsenvaltiot ovat antaneet Pariisin sopimuksen yhteydessä vuodeksi 2030 asetettujen 
unionin ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisesta ja ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä sekä Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin yhteydessä.

(9) Jotta voidaan saavuttaa teknisen tuen välineen yleiset tavoitteet, välineelle olisi 
määriteltävä erityistavoitteet. Teknisen tuen välineen erityistavoitteina olisi oltava 
auttaa kansallisia viranomaisia parantamaan uudistusten suunnitteluun, 
kehittämiseen ja toteuttamiseen, kuten kansallisten elpymis- ja 
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palautumissuunnitelmien laatimiseen, täytäntöönpanoon, tarkistamiseen ja 
parantamiseen asetuksen (EU) YYY/XX mukaisesti, liittyviä valmiuksiaan muun 
muassa hyvien käytänteiden vaihdon, asianmukaisten menettelyjen ja toimintatapojen, 
sidosryhmien laajan osallistumisen sekä tuloksellisemman ja tehokkaamman 
henkilöstöhallinnon avulla. Näihin erityistavoitteisiin olisi pyrittävä tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

(10) Jotta jäsenvaltioita voitaisiin auttaa uudistustarpeiden käsittelyssä sekä uudistusten ja 
investointien suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa kaikilla talouden ja 
yhteiskunnan avainaloilla, komission olisi jatkossakin annettava jäsenvaltion pyynnöstä 
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 ja 
hoitoon, politiikkoihin, joilla edistetään ja parannetaan finanssiosaamista, mihin 
kuuluu myös tietoisuus riskeistä, sekä finanssialan politiikkoihin ja säätelyyn, mihin 
kuuluu myös valvonta, toimiin, jotka koskevat varhaista havaitsemista ja 
koordinoituja reagointivalmiuksia, sekä infrastruktuurin kehittämiseen kaikilla 
näillä aloilla Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä toimiin, joilla edistetään vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta. Teknisen tuen välineellä olisi myös edistettävä 
lähentymistä kohti euroalueeseen liittymistä niissä jäsenvaltioissa, joiden 
rahayksikkö ei ole euro.

(11) Tässä asetuksessa vahvistetaan teknisen tuen välineen rahoituspuitteet, joita Euroopan 
parlamentti ja neuvosto pitävät ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, 
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten 
sopimuksen5 mukaisesti.

(12) Jotta voidaan täyttää teknisen tuen välineen lisätarpeet, jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus siirtää välineen käyttöön jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä 
hallinnoitavia unionin rahastojen ohjelmoituja varoja asiaankuuluvan menettelyn 
mukaisesti ja enintään 3 prosenttia asianomaisen jäsenvaltion yhteistyössä 
hallinnoitavista määrärahoista kaudella 2021–2027. Siirretyt varat olisi pantava 
täytäntöön välineen sääntöjen mukaisesti ja käytettävä yksinomaan asianomaisen 
jäsenvaltion hyväksi. Komission olisi annettava asianomaiselle jäsenvaltiolle palautetta 
vapaaehtoisten lisärahoitusosuuksien käytöstä. Nämä lisävarat olisi käytettävä teknisen 
tuen välineen sääntöjen mukaisesti ja välineen tarkoituksiin. Jäsenvaltioiden olisi 
myös pyynnöstään voitava siirtää lisävaroja teknisen tuen välineen määrärahoihin.

(12 a) Jotta voidaan täyttää teknisen tuen välineen lisätarpeet, jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus siirtää välineen käyttöön elpymis- ja palautumistukivälineen alaisia 
ohjelmoituja varoja asiaankuuluvan menettelyn mukaisesti. Siirretyt varat olisi 
pantava täytäntöön välineen sääntöjen mukaisesti ja käytettävä yksinomaan 
asianomaisen jäsenvaltion hyväksi. Komission olisi annettava asianomaiselle 
jäsenvaltiolle palautetta vapaaehtoisten lisärahoitusosuuksien käytöstä. Nämä 
lisävarat olisi käytettävä teknisen tuen välineen sääntöjen puitteissa ja välineen 
tarkoituksiin tämän asetuksen mukaisesti.

5 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14).
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(13) Teknisen tuen välineestä olisi myönnettävä pyynnöstä tukea sellaisiin uudistuksiin ja 
investointeihin, joita toteutetaan jäsenvaltioiden aloitteesta ja jotka ovat välineen 
tavoitteiden mukaisia, talouden ohjausprosessien yhteydessä toteutettaviin 
uudistuksiin, jotka edistävät talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
annettujen maakohtaisten suositusten tehokasta täytäntöönpanoa, tai unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien toimien yhteydessä toteutettaviin 
uudistuksiin sekä talouden sopeutusohjelmien toteuttamiseen tähtääviin uudistuksiin. 
Teknisen tuen välineestä myönnettävää teknistä tukea olisi annettava myös asetuksen 
(EU) YYY/XX mukaisten elpymissuunnitelmien laatimiseen, täytäntöönpanoon ja 
tarkistamiseen.

(14) ▌Rakenneuudistusten tukiohjelman nykyisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti 
teknisen tuen pyyntöjen esittämistä varten olisi otettava käyttöön yksinkertainen 
menettely. Siitä syystä jäsenvaltioiden olisi toimitettava pyyntönsä viimeistään 
kalenterivuoden 31 päivänä lokakuuta, lukuun ottamatta asetuksen (EU) YYY/XX 
mukaisesti tehtyjä elpymis- ja palautumissuunnitelmien muuttamista tai korvaamista 
koskevia pyyntöjä, jotka olisi voitava esittää milloin tahansa. Jäsenvaltioiden 
esittämien pyyntöjen analysointia varten olisi vahvistettava tarkoituksenmukaiset 
kriteerit, joissa noudatetaan yleisiä yhdenvertaisen kohtelun, moitteettoman 
varainhoidon ja avoimuuden periaatteita. Kriteereiden olisi perustuttava ongelmien 
kiireellisyyteen, vakavuuteen ja laajuuteen sekä niillä politiikanaloilla määriteltyihin 
tukitarpeisiin, joille teknistä tukea haetaan.

(14 a) Komission olisi kannustettava teknisen tuen välineen käyttöön jäsenvaltioissa, joissa 
tuen tarve on suuri. Jotta toteutettaville uudistuksille saataisiin laaja tuki ja niihin 
sitouduttaisiin kattavasti, teknisen tuen välineestä rahoitusta hakevien 
jäsenvaltioiden olisi teknistä tukea koskevaa pyyntöä esittäessään tarvittaessa 
kuultava sidosryhmiä, kuten paikallis- ja alueviranomaisia, yrityksiä, 
työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskuntaa, koheesiopolitiikan alalla voimassa 
olevien kumppanuutta koskevien käytännesääntöjen mukaisesti, sekä kansallisia 
parlamenttejaan. Kuulemiset olisi järjestettävä kansallisten lakien ja käytäntöjen 
mukaisesti.

(15) Lisäksi olisi tarkennettava niiden yhteistyö- ja tukisuunnitelmien sisältö, joissa esitetään 
yksityiskohtainen kuvaus teknisen tuen antamista jäsenvaltioille koskevista 
toimenpiteistä. Siksi suunnitelluissa teknisen tuen toimenpiteissä ja niihin liittyvässä 
arvioidussa kokonaisrahoitusosuudessa olisi otettava huomioon unionin rahastoista tai 
ohjelmista rahoitettavat toimet ja toiminta.

(15 a) Unionin toimielinten välisen vuoropuhelun tehostamiseksi varsinkin Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission välillä ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
lisäämiseksi Euroopan parlamentin toimivaltainen valiokunta voi kutsua neuvoston 
ja komission edustajia keskustelemaan välineen toteuttamisesta.

(16) Vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden nimissä sekä unionin toimien näkyvyyden 
varmistamiseksi yhteistyö- ja tukisuunnitelmat olisi tietyin, arkaluonteisten tietojen 
suojeluun liittyvin ehdoin toimitettava yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä ja komission olisi toteutettava viestintätoimia 
tarpeen mukaan, mukaan lukien yhteiset tiedotustoimet asianomaisen jäsenvaltion 
kansallisten viranomaisten sekä Euroopan parlamentin yhteystoimistojen ja 
Euroopan komission edustustojen kanssa. Komission olisi julkaistava 
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verkkosivustollaan täydellinen luettelo tuetuista hankkeista ja niille kullekin 
kohdennetuista määristä. Luettelo olisi päivitettävä säännöllisesti.

(16 a) Avoimuus on demokraattisen järjestelmän välttämätön ennakkoedellytys, ja siksi siitä 
määrätään perussopimuksissa. Se edistää hyvää hallintoa ja rakentaa luottamusta 
päätöksentekomenettelyyn ja tätä kautta lisää julkisten instituutioiden oikeutusta ja 
uskottavuutta. Se on äärimmäisen tärkeä väline korruption ja huonojen 
hallintotapojen estämiseksi. Avoimuus edellyttää tietojen julkaisemista 
päätöksenteosta ja julkisesta varainkäytöstä ja samalla sitä, että varmistetaan 
kansalaisten mahdollisuus tutustua kyseisiin tietoihin. Jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman suuri avoimuus teknisen tuen välineen mukaisista toimista ja 
rahavirroista, kaikki hankkeita koskevat merkitykselliset tiedot olisi julkaistava 
standardoidussa, vertailukelpoisessa, avoimessa ja koneellisesti luettavassa 
muodossa virallisessa rekisterissä, joka on julkisesti saatavilla. Jos tietoja ei voida 
asettaa yleisön saataville, toimivaltaisen viranomaisen olisi selitettävä 
luottamuksellisuuden laatu. Myös ohjelmistot ja laitteet sekä asiassa tehdyt selvitykset 
olisi tarvittaessa asetettava yleisön saataville.

(17) Teknisen tuen välineen täytäntöönpanosta, erityisesti hallintotavoista, teknisen tuen 
toimenpiteiden rahoitusmuodoista ja työohjelman sisällöstä, olisi säädettävä 
delegoiduilla säädöksillä. Koska on tärkeää tukea uudistusten ja investointien 
jatkamiseen ja toteutukseen liittyviä kansallisten viranomaisten toimia, avustuksiin 
olisi sovellettava yhteisrahoitusosuutta, joka on enintään 100 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Jotta teknistä tukea voidaan kiireellisessä tapauksessa antaa nopeasti, 
olisi säädettävä erityistoimenpiteiden käyttöönotosta rajoitetuksi ajaksi. Siksi teknisen 
tuen välineen työohjelman talousarviossa olisi varattava pieni määrä, enintään 
10 prosenttia vuosittaisista määrärahoista, erityistoimenpiteitä varten. 

(18) Jotta voidaan varmistaa varojen tehokas ja johdonmukainen kohdentaminen unionin 
talousarviosta ja moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattaminen, tämän 
asetuksen mukaisten toimien olisi oltava yhdenmukaisia käynnissä olevien unionin 
ohjelmien kanssa ja täydennettävä niitä siten, että vältetään päällekkäisen rahoituksen 
myöntäminen samoihin menoihin. Komission ja kansallisten viranomaisten olisi 
erityisesti huolehdittava tehokkaasta koordinoinnista prosessin kaikissa vaiheissa, jotta 
voidaan taata rahoituslähteiden ja teknisen avun johdonmukaisuus, yhtenäisyys, 
täydentävyys ja yhteisvaikutus teknisen tuen välineen ja muiden unionin ohjelmien ja 
välineiden välillä ja erityisesti unionin rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden 
kanssa toistojen ja päällekkäisyyksien välttämiseksi.

(19) Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen 22 ja 23 kohdan nojalla tällä asetuksella perustettua välinettä on arvioitava 
täsmällisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
ylisääntelyä ja hallinnollista rasitusta, yksinkertaistaen hallinnollisia menettelyjä ja 
edistäen hallinnollista yhteistyötä varsinkin jäsenvaltioiden osalta. Kyseisiin 
vaatimuksiin olisi tarvittaessa kuuluttava mitattavissa olevia indikaattoreita, jotka 
muodostavat perustan välineen käytännön vaikutusten arvioimiselle.

(20) Komission olisi annettava yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaksi 
kertaa vuodessa kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Tällä asetuksella 
perustetun välineen tavoitteiden saavuttamisen, sen varojen käytön tuloksellisuuden ja 
sen lisäarvon tarkastelemiseksi olisi lisäksi toteutettava riippumaton väliarviointi. 
Kyseiseen väliarviointikertomukseen olisi liitettävä tarvittaessa 
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lainsäädäntöehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi. Riippumattomassa 
jälkiarvioinnissa olisi tarkasteltava välineen pitkäaikaisia vaikutuksia.

(21) Teknisen tuen toteuttamista varten olisi vahvistettava työohjelmat. Jotta voidaan 
varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. Tähän 
asetukseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston perussopimuksen 
322 artiklan nojalla hyväksymiä horisontaalisia varainhoitosääntöjä. Kyseisissä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU, Euratom) 2018/10466, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, sisältyvissä säännöissä vahvistetaan varsinkin menettely, joka 
koskee talousarvion laatimista ja toteuttamista käyttäen avustuksia, hankintoja, 
palkintoja ja välillistä toteutusta, sekä säädetään taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. Perussopimuksen 322 artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt koskevat 
myös unionin talousarvion suojaamiseksi tarpeen olevia sääntöjä siinä tapauksessa, 
että jäsenvaltioissa ilmenee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
YYY/XX7 [oikeusvaltiomekanismi monivuotisessa rahoituskehyksessä] tarkoitettuja 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia yleistyneitä puutteita, koska oikeusvaltioperiaatteen 
täysimääräinen noudattaminen on keskeinen edellytys Euroopan 
yhdentymishankkeen legitiimiydelle kokonaisuudessaan, ja se on perusedellytys sille, 
että voidaan rakentaa kansalaisten luottamusta unioniin ja varmistaa unionin 
politiikkatoimien tehokas täytäntöönpano, sekä moitteettoman varainhoidon ja 
unionin rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön ennakkoedellytys.

(22) Varainhoitoasetuksen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 883/20138, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/959, neuvoston asetuksen 
(Euratom, EY) N:o 2185/9610 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/193911 mukaisesti 
unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien, myös petosten, ehkäisemiseen, havaitsemiseen, 
korjaamiseen ja tutkimiseen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintään liittyvät toimenpiteet ja soveltuvin 
osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirastolla 
(OLAF) on asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/96 nojalla valtuudet tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan 
päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavasta petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 
2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 
1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) 
N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta 
sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

7 EUVL C , , s. .
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 

2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL 
L 248, 18.9.2013, s. 1).

9 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen 
taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

10 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan 
päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin 
kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

11 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön 
toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).
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toiminnasta. ▌ Euroopan syyttäjänvirastolla (EPPO) on asetuksen (EU) 2017/1939 
mukaisesti valtuudet tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa 
unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syyte Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2017/137112 mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle ja asetuksen (EU) 2017/1939 mukaiseen tiiviimpään 
yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden osalta EPPOlle ▌tarvittavat oikeudet ja 
valtuudet ja varmistettava, että unionin rahastojen täytäntöönpanoon osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet ▌.

(23) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
perussopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa 
ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(24) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa sellaisten tukitoimenpiteiden jatkamiseen tai 
muuttamiseen, jotka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2017/825 tai muun 
unionin säädöksen perusteella, jota sovelletaan kyseiseen tukeen 31 päivänä joulukuuta 
2020. Asetuksen (EU) 2017/825 nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden olisi sen vuoksi 
pysyttävä voimassa. Lisäksi olisi voitava rahoittaa 1 päivästä helmikuuta 2020 alkaen 
aloitetut toimet, joilla pyritään teknisen tuen välineen tavoitteisiin. Sitä varten olisi 
annettava myös tämän mahdollistava siirtymäsäännös.

(25) Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden pikaisen soveltamisen varmistamiseksi 
tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU 

Yleiset säännökset

1 artikla 
Kohde

Tällä asetuksella perustetaan teknisen tuen väline, jäljempänä ’väline’. 

Siinä vahvistetaan välineen yleis- ja erityistavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin 
rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

2 artikla 
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, 
unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 
28.7.2017, s. 29).
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1) ’teknisellä tuella’ toimenpiteitä, joilla autetaan jäsenvaltioita, myös niiden 
kansallisia viranomaisia, toteuttamaan ja panemaan täytäntöön 
institutionaalisia, hallinnollisia, rakenteellisia sekä kasvua ylläpitäviä, kestäviä, 
sosiaalisesti osallistavia, oikeudenmukaisia ja palautumis- ja kestokykyä 
parantavia uudistuksia ja investointeja, jotka lujittavat taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, 
mukaan lukien unionin elpymiseksi covid-19-kriisistä toteutettavat 
investoinnit;

2) ’kansallisella viranomaisella’ yhtä tai useampaa jäsenvaltion viranomaista, 
mukaan lukien alue- ja paikallistason viranomaiset, sekä varainhoitoasetuksen 
2 artiklan 42 kohdassa tarkoitettuja jäsenvaltioiden järjestöjä, jotka tekevät 
yhteistyötä kumppanuuden hengessä jäsenvaltion institutionaalisten ja 
oikeudellisten puitteiden mukaisesti;

3) ’unionin rahastoilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) YYY/XX13 [yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen seuraaja] 
tarkoitettuja rahastoja; 

4) ’kansainvälisellä järjestöllä’ varainhoitoasetuksen 156 artiklassa tarkoitettuja 
järjestöjä sekä järjestöjä, jotka kyseisen artiklan nojalla rinnastetaan 
kansainvälisiin järjestöihin;

4 a) ’talouspolitiikan koordinoinnin eurooppalaisella ohjausjaksolla’ tai 
’talouspolitiikan eurooppalaisella ohjausjaksolla’ 7 päivänä heinäkuuta 1997 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/9714 2 -a artiklassa säädettyä 
menettelyä;

4 b) ’maakohtaisilla suosituksilla’ kullekin jäsenvaltiolle perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettuja neuvoston suosituksia.

3 artikla
Yleinen tavoite

Välineen yleisenä tavoitteena on edistää unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta sekä vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta tukemalla jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä toteuttaa uudistuksia sekä kannustaa tekemään julkisia ja yksityisiä 
investointeja, jotka tukevat kestävää ja oikeudenmukaista taloudellista, sosiaalista ja 
sukupuolten näkökulmasta tasa-arvoista elpymistä covid-19-kriisin jälkeen ja jotka ovat 
tarpeen palautumis- ja kestokyvyn ja ylöspäin tapahtuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisen saavuttamiseksi, köyhyyden ja epätasa-arvon vähentämiseksi sekä 
kilpailukyvyn lisäämiseksi, sekä varmistaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson 
yhteydessä annettujen maakohtaisten suositusten tehokas täytäntöönpano, tukea 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä parantaa institutionaalista ja hallinnollista valmiuttaan ja 
oikeudellista kehystään, jotta ne voivat panna unionin oikeuden täytäntöön siltä osin kuin on 
kyse instituutioiden, hallinnon ja julkishallinnon, alue- ja paikallistaso mukaan luettuina, 

13 EUVL C , , s. .
14 Neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, julkisyhteisöjen 

rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta 
(EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1).
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sekä talous- ja sosiaalisektorin kohtaamista haasteista, ja toteuttaa toimintapoliittiset 
tavoitteet niiden sitoumusten mukaisesti, jotka unioni ja jäsenvaltiot ovat antaneet Pariisin 
sopimuksen yhteydessä vuodeksi 2030 asetettujen unionin ilmasto- ja energiatavoitteiden 
saavuttamisesta ja ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin yhteydessä.

4 artikla 
Erityistavoitteet

Välineen erityistavoitteina 3 artiklassa vahvistetun yleisen tavoitteen saavuttamiseksi on auttaa 
kansallisia viranomaisia parantamaan uudistusten ja investointien suunnitteluun, kehittämiseen 
ja toteuttamiseen eli esimerkiksi kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
laatimiseen, täytäntöönpanoon, tarkistamiseen ja parantamiseen asetuksen (EU) YYY/XX 
mukaisesti liittyviä valmiuksia muun muassa hyvien käytänteiden vaihdon, asianmukaisten 
menettelyjen ja toimintatapojen, sidosryhmien laajan osallistumisen sekä tuloksellisemman ja 
tehokkaamman henkilöstöhallinnon avulla. Näihin erityistavoitteisiin pyritään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

5 artikla 
Soveltamisala

Edellä 4 artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden, joiden yhteydessä kiinnitetään erityistä 
huomiota oikeudenmukaista vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta edistäviin toimiin, on 
liityttävä yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, koulutusta, tuottavuutta, tutkimusta ja innovointia, 
älykästä, oikeudenmukaista, kestävää ja osallistavaa kasvua, työllisyyttä ja investointeja 
koskeviin politiikanaloihin, ja niissä on painotettava yhtä tai useampaa seuraavista 
uudistuksista ja investoinneista:

a) nykyaikaisten ja tehokkaiden hallinnollisten rakenteiden ja 
tiedonhallintajärjestelmien käyttöönotto julkisessa varain- ja 
omaisuudenhoidossa, talousarviomenettelyssä, mihin kuuluu myös 
sukupuolitietoinen budjetointi, makrotalouden ja finanssipolitiikan sekä 
talouden kehyksessä, velanhoidossa ja kassanhallinnassa, meno- ja 
veropolitiikassa, verosäännösten noudattamisessa, aggressiivisen 
verosuunnittelun, veropetosten, verovilpin ja veronkierron torjunnassa sekä 
tulojen hallinnoinnissa ja tulliliitossa;

b) instituutioiden uudistaminen sekä tehokas ja palvelukeskeinen julkishallinto ja 
sähköinen hallinto, myös toteuttamalla julkishallinnon digitalisaatio sekä 
tapauksen mukaan sääntöjä ja menettelyjä selkeyttämällä tai 
yksinkertaistamalla ja edistämällä hallinnollista yhteistyötä, 
oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja oikeusjärjestelmän uudistamista, 
kehittämällä kilpailuviranomaisten valmiuksia sekä lujittamalla petosten, 
korruption ja rahanpesun torjuntaa, myös tarkastuksia, hallinnollista tai 
rikostutkintaan liittyvää tukea ja talousarvion valvontatoimia, ja 
vahvistamalla finanssivalvontaa;

c) liiketoimintaympäristö, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, 
itsenäisille ammatinharjoittajille, yrittäjille ja yhteisötalouden yrityksille, 
uudelleenteollistaminen ja tuotannon siirtäminen unioniin, yksityissektorin 
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kehittäminen, tuote- ja palvelumarkkinat, julkiset ja yksityiset investoinnit, 
tekninen tuki hankevastaaville ja hankehautomoille, julkinen osallistuminen 
yrityksiin, ▌kauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset, kilpailu ja tehokkaat ja 
avoimet julkiset hankinnat, toimialakohtainen kestävä kehitys sekä tutkimuksen 
ja innovoinnin ja digitalisaation tuki;

d) koulutus, elinikäinen oppiminen ja koulutus, mukaan lukien ammatillinen 
koulutus, nuorisopolitiikat, työvoimapolitiikka ja työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelu laadukkaiden työpaikkojen luomiseksi, aliedustettujen ryhmien 
työmarkkinoille osallistumisen lisääminen, aktiivisen ikääntymisen 
edistäminen, täydennys- ja uudelleenkoulutus erityisesti digitaalisten taitojen 
osalta, medialukutaito, aktiivinen kansalaisuus, köyhyyden ja ▌tulojen 
eriarvoisuuden, rasismin ja kaikenlaisen syrjinnän torjunta, sukupuolten tasa-
arvo, asuminen, sosiaalisen osallisuuden edistäminen, pelastuspalvelu-, 
turvapaikka-, muuttoliike- ja rajapolitiikat;

d a) yleisesti saatavilla olevat ja kohtuuhintaiset kansanterveysjärjestelmät, 
yleisesti saatavilla olevat ja osallistavat sosiaaliturvajärjestelmät, 
muutosjoustavat hoitojärjestelmät ja nykyistä yhtäläisemmät mahdollisuudet 
käyttää hoito-, terveydenhuolto- ja lastenhoitopalveluja ja päästä 
hoitojärjestelmien piiriin;

e) politiikat, joilla hillitään ilmastonmuutosta ja joilla toteutetaan 
oikeudenmukainen digitaalinen muutos ja vihreä siirtymä, sähköisen hallinnon 
ratkaisuja, sähköinen hankintamenettely, liitettävyys, datan saatavuus ja hallinta, 
tietosuojaratkaisuja, verkko-oppiminen, läpinäkyviä algoritmeja hyödyntävien 
tekoälyyn perustuvien ratkaisujen sekä avoimiin ohjelmistoihin ja laitteistoihin 
perustuvien ratkaisujen käyttö, kestävän kehityksen ympäristöpilari ja 
ympäristönsuojelu sekä ilmastotoimia ja liikennettä ja liikkuvuutta, julkinen 
liikenne mukaan luettuna, edistetään kiertotaloutta, energia- ja 
resurssitehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä, monipuolistetaan 
energialähteitä ja varmistetaan energiaturvallisuus sekä edistetään 
maatalousalaa, maaperän ja luonnon monimuotoisuuden suojelua, torjutaan 
energiaköyhyyttä, edistetään kalataloutta sekä maaseutualueiden, syrjäisten 
alueiden ja saarialueiden kestävää kehitystä; ▌

f) politiikat, joilla edistetään ja parannetaan finanssiosaamista, ja finanssialan 
politiikat ja sääntely, muun muassa ▌rahoitusvakaus, rahoituksen saatavuus ja 
reaalitalouden luotottaminen erityisesti pk-yritysten, itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja yrittäjien osalta sekä tietojen ja tilastojen tuottaminen, 
tarjoaminen ja laadunvalvonta;

f a) infrastruktuurialan politiikat, mukaan lukien fyysisen ja virtuaalisen 
infrastruktuurin suunnittelu, valmistelu ja täytäntöönpano a–f alakohdassa 
tarkoitetuilla politiikan aloilla;

f b) politiikat, joilla on merkitystä valmistauduttaessa euroalueen jäsenyyteen, 
sekä politiikat, joilla kannustetaan nimellistä ja todellista lähentymistä kohti 
euroalueeseen liittymistä niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro; ja 

f c) politiikat, jotka koskevat varhaista havaitsemista ja koordinoituja 
reagointivalmiuksia tilanteissa, joissa kansanterveyteen tai yleiseen 
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turvallisuuteen kohdistuu merkittäviä riskejä, sekä toiminnan ja palvelun 
jatkuvuuteen liittyvien ratkaisujen kehittämistä keskeisille julkisille ja 
yksityisille instituutioille ja sektoreille.

6 artikla 
Talousarvio

1. Välineen toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat yhteensä 
1 450 000 000 euroa käypinä hintoina. Rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2024 ovat 
1 000 000 000 euroa käypinä hintoina. Rahoituspuitteet vuosiksi 2025–2024 ovat 
450 000 000 euroa käypinä hintoina.

2. Välineen määrärahoilla voidaan kattaa myös menoja, jotka liittyvät välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, 
valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, asiantuntijoiden 
kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimiin, mukaan lukien unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva komission tiedottaminen sikäli kuin painopisteet liittyvät tämän 
asetuksen tavoitteisiin, sekä tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin 
verkkoihin liittyviä menoja, mukaan lukien organisaation omat tietotekniikkavälineet, 
ja kaikkia muita teknisen ja hallinnollisen tuen menoja, joita komissiolle aiheutuu 
ohjelman hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa myös kustannuksia, jotka 
aiheutuvat muista tukitoimista, kuten laadunvalvonnasta ja teknisten tukitoimien 
seurannasta kentällä ja erityisesti asiantuntijoiden lähettämisestä, sekä 
vertaisneuvonnasta ja rakenneuudistusten arviointiin ja toteuttamiseen liittyvistä 
asiantuntijapalveluista.

3. Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnetyistä varoista 
voidaan niiden pyynnöstä siirtää välineen käyttöön enintään 3 prosenttia 
asianomaisen jäsenvaltion yhteistyössä hallinnoitavista määrärahoista kaudella 
2021–2027. Komissio käyttää kyseisiä varoja joko suoraan varainhoitoasetuksen 
62 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai välillisesti saman artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti. Kyseiset varat on käytettävä välineen sääntöjen mukaisesti 
ja välineen tarkoituksiin tämän asetuksen mukaisesti asianomaisen jäsenvaltion 
hyväksi, alueellinen ja paikallinen taso mukaan luettuina.

6 a artikla
Lisävarojen osoittaminen talousarvioon

1. Edellä 6 artiklassa säädetyn talousarvion lisäksi jäsenvaltiot voivat omasta 
pyynnöstään siirtää lisävaroja välineen talousarvioon.

2. Lisävarat ovat ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja varainhoitoasetuksen 
21 artiklan 2 kohdan a alakohdassa lueteltujen tapausten lisäksi. Kyseisiin 
lisävaroihin sovelletaan varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan a alakohtaa.

3. Lisävarat on osoitettava 7 artiklassa säädettyjen toimien rahoittamiseen ja 
käytettävä yksinomaan asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.
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II LUKU 

Tekninen tuki

7 artikla
Toimet, joihin voidaan myöntää teknistä tukea

Edellä 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti varojen käyttöasteen 
parantamiseksi välineestä rahoitetaan ▌seuraavan tyyppisiä toimia:

a) asiantuntemus, joka liittyy toimintapoliittiseen neuvonantoon, toimintapolitiikan 
muuttamiseen, strategioiden ja uudistuksia ja investointeja koskevien 
etenemissuunnitelmien laatimiseen, lainsäädännöllisiin, institutionaalisiin, 
rakenteellisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin sekä tarkastuksiin, hallinnollista 
tai rikostutkintaan liittyvään tukeen ja talousarvion valvontatoimiin;

b) asiantuntijoiden, myös paikalla toimivien asiantuntijoiden, tarjoaminen käyttöön 
lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi suorittamaan tehtäviä tietyillä aloilla tai hoitamaan 
operatiivisia toimia sekä tarvittaessa tarjoamaan tulkkaus-, kääntämis- ja 
yhteistyötukea, hallinnollista tukea sekä infrastruktuureja ja laitteistoja;

c) institutionaalisten, hallinnollisten tai toimialakohtaisten valmiuksien lisääminen 
ja siihen liittyvät tukitoimet kaikilla hallintotasoilla, myös 
kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen, erityisesti seuraavien toimien avulla: 

i) seminaarit, konferenssit ja työpajat, jotka ovat asianmukaisesti 
perusteltuja 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen yleis- ja erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi ja joihin osallistuu laaja joukko sidosryhmiä eri 
foorumeilla, mukaan lukien naisjärjestöt ja heikommassa asemassa 
olevien ryhmien edustajat;

ii) parhaiden käytäntöjen vaihto, mukaan lukien asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa työvierailut jäsenvaltioihin tai kolmansiin 
maihin, jotta virkamiehet voivat hankkia tai lisätä määrättyjä asioita 
koskevaa asiantuntemustaan tai tietojaan;

iii) koulutustoimet sekä verkko- tai muun koulutusaineiston kehittäminen 
tarvittavan, kyseisiin uudistuksiin liittyvän ammattiosaamisen ja 
tietämyksen tukemiseksi;

d) tietojen ja tilastojen kerääminen, mukaan lukien sukupuolen mukaan eritellyt 
tiedot, tukikelpoisten uudistusten seuranta, yhteisten menetelmien 
kehittäminen, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvo- ja ilmastonäkökulman 
valtavirtaistaminen ja seuranta, sekä talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson tavoitteiden, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja eri 
ohjelmien vuotuisen väliarvioinnin osalta ja tapauksen mukaan indikaattorien 
tai vertailuarvojen kehittäminen;

e) paikallisen operatiivisen tuen järjestäminen muun muassa pelastuspalvelu-, 
turvapaikka-, muuttoliike- ja kotouttamisasioiden sekä rajavalvonnan alalla;
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f) tietoteknisten valmiuksien lisääminen korostaen jäsenvaltioiden välillä 
yhteentoimivia tai yhteisiä ratkaisuja, mukaan lukien asiantuntemus, joka 
liittyy kyseisten uudistusten toteuttamisen edellyttämien tietoteknisten 
infrastruktuurien ja sovellusten kehittämiseen, ylläpitoon, käyttöön ja 
laadunvalvontaan, kyberturvallisuus, avoimiin ohjelmistoihin ja laitteistoihin 
perustuvat ratkaisut, tietosuojaratkaisut sekä asiantuntemus, joka liittyy 
julkisten palvelujen, erityisesti terveydenhuolto-, hoito-, koulutus- tai 
oikeuspalvelujen, jotka ovat hyvin asiakaslähtöisiä, digitalisointia edistäviin 
ohjelmiin;

g) selvitykset, tutkimustoiminta, analyysit, mielipidemittaukset, 
toteutettavuustutkimukset, arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit myös 
sukupuolivaikutusten arvioinnit ja määrällisten ja laadullisten tulosten että 
vaikutusten tekninen dokumentaatio merkittyjen tavoitteiden mukaisesti sekä 
oppaiden, raporttien ja koulutusaineiston laatiminen ja julkaiseminen verkossa 
saataville asetettavaksi;

h) viestintähankkeet, joiden tavoitteina ovat oppiminen, myös verkko-oppiminen, 
yhteistyö, tietoisuuden lisääminen, tiedon levittäminen ja hyvien käytäntöjen 
vaihto; tiedotus- ja valistuskampanjoiden sekä mediakampanjoiden ja -
tapahtumien järjestäminen, myös konserniviestintä ja tapauksen mukaan 
viestintä sosiaalisten verkostojen ja/tai alustojen välityksellä viestintästrategian 
tarpeiden mukaisesti;

i) välineen puitteissa annettuun tekniseen tukeen liittyvän tiedon ja sen tulosten 
levittämiseen tarkoitetun aineiston kokoaminen ja julkaiseminen, myös tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyödyntävien järjestelmien ja välineiden kehittämisen, 
käytön ja ylläpidon avulla; ja

j) kaikki muut asiaankuuluvat toimet, joilla tuetaan 3 ja 4 artiklassa vahvistettuja 
yleis- ja erityistavoitteita.

8 artikla
Teknistä tukea koskevat pyynnöt

1. Tämän välineen kautta myönnettävää teknistä tukea haluavan jäsenvaltion on 
esitettävä komissiolle teknistä tukea koskeva pyyntö, jossa esitetään 5 artiklan 
mukaiset soveltamisalaan kuuluvat politiikanalat ja painopisteet, joille se hakee tukea. 
Tällaiset pyynnöt on toimitettava viimeistään kalenterivuoden 31 päivänä lokakuuta. 
Komissio voi antaa ohjeistusta pääkohdista, jotka tukipyynnössä on esitettävä, ja se 
voi edelleen edistää ja kannustaa välineen käyttöä jäsenvaltioissa, joissa tuen tarve 
on suuri.

1 a. Jotta tavoitelluille uudistuksille saataisiin laaja tuki ja niihin sitouduttaisiin 
kattavasti, välineestä rahoitusta hakevien jäsenvaltioiden on teknistä tukea 
koskevaa pyyntöä esittäessään tarvittaessa kuultava sidosryhmiä kansallisten lakien 
ja käytäntöjen mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot voivat esittää teknistä tukea koskevan pyynnön seuraavia tarkoituksia 
varten:
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a) jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan käynnistämien ja tämän asetuksen 3 ja 
4 artiklassa vahvistettujen yleis- ja erityistavoitteiden mukaisten uudistusten 
toteuttaminen ▌;

a a) kasvua vauhdittavien, palautumis- ja kestokykyä parantavien ja sosiaalisesti 
ja ympäristön kannalta kestävien uudistusten toteuttaminen talouden 
ohjausprosessien yhteydessä, jotta voidaan panna tehokkaasti täytäntöön 
talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annetut 
maakohtaiset suositukset taikka suhdanteita tasaavat ja/tai unionin oikeuden 
täytäntöönpanoon liittyvät toimet;

b) talouden sopeutusohjelmien toteuttaminen jäsenvaltioissa, jotka saavat unionin 
rahoitustukea nykyisistä välineistä, erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksesta (EU) N:o 472/201315 euroalueen jäsenvaltioiden 
tapauksessa ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 332/200216 niiden 
jäsenvaltioiden tapauksessa, joiden rahayksikkö ei ole euro;

▌

d) elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatiminen asetuksen (EU) YYY/XX 
mukaisesti ja niiden toteuttaminen jäsenvaltioissa;

e) elpymis- ja palautumissuunnitelmien tarkistaminen ja parantaminen 
asetuksen (EU) YYY/XX mukaisesti.

2 a. Jäsenvaltiot voivat milloin tahansa esittää pyyntöjä, jotka kuuluvat tämän artiklan 
2 kohdan e alakohdan piiriin, muuttaakseen tai korvatakseen ehdotuksiaan 
asetuksen (EU) YYY/XX 18 artiklan mukaisesti.

3. Komissio arvioi 1 kohdassa tarkoitetun tukipyynnön havaittujen haasteiden 
kiireellisyyden, laajuuden ja vakavuuden, asianomaisilla politiikan aloilla esiintyvien 
tukitarpeiden, sosioekonomisten indikaattorien analyysin ja jäsenvaltion 
institutionaalisten ja yleisten hallinnollisten valmiuksien perusteella ottaen huomioon 
avoimuuden, tasapuolisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteet ja 
käytyään jäsenvaltion kanssa vuoropuhelua muun muassa talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.

Tämän arvion perusteella ja ottaen huomioon unionin rahastoista tai muista unionin 
ohjelmista rahoitettavat käynnissä olevat toimet ja toimenpiteet komissio sopii 
asianomaisen jäsenvaltion kanssa tuen painopistealat, tavoitteet, tarvittaessa selkeät 
uudistussitoumukset, suuntaa-antavan aikataulun, tarvittaessa välitavoitteet, 
toteutettavien tukitoimenpiteiden soveltamisalan ja tällaisen teknisen tuen arvioidun 
kokonaisrahoitusosuuden, jotka vahvistetaan yhteistyö- ja tukisuunnitelmassa.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa yhteistyö- ja tukisuunnitelmassa määritetään muusta 
teknisestä tuesta erillään toimenpiteet, jotka liittyvät asetuksessa (EU) YYY/XX 
tarkoitettuihin jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmiin.

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 472/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, 
rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien 
euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta (EUVL L 140, 
27.5.2013, s. 1).

16 Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan 
rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1).
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9 artikla
Yhteistyö- ja tukisuunnitelmia koskevien tietojen antaminen Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle ja niitä koskeva tiedottaminen

1. Komissio toimittaa ▌ yhteistyö- ja tukisuunnitelman tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden ja unionin toimien näkyvyyden varmistamiseksi. ▌
▌

3. Komissio ▌toteuttaa tiedotustoimia varmistaakseen yhteistyö- ja tukisuunnitelmissa 
suunniteltuihin tukipaketteihin liittyvän unionin rahoituksen näkyvyyden, mukaan 
lukien yhteiset tiedotustoimet asianomaisen jäsenvaltion kansallisten viranomaisten 
sekä Euroopan parlamentin yhteystoimistojen ja Euroopan komission edustustojen 
kanssa. Komissio julkaisee verkkosivustollaan täydellisen luettelon tuetuista 
hankkeista ja niille kullekin kohdennetuista määristä. Luettelo päivitetään 
säännöllisesti. Komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan parlamentin 
yhteystoimistoille ja komission edustustoille sekä Europa Experience -keskuksille 
kyseisistä hankkeista asianomaisissa jäsenvaltioissa.

10 artikla
Varojen siirrot välineeseen

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen rahoituspuitteiden lisäksi teknisen tuen 
talousarviota voidaan rahoittaa jäsenvaltioiden vapaaehtoisilla siirroilla, jotka tehdään 
asetuksen [yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen seuraaja] 21 artiklan mukaisesti ja 
kyseisessä artiklassa esitettyä menettelyä noudattaen, kuten tämän asetuksen 6 artiklan 
3 kohdassa säädetään.

1 a. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen rahoituspuitteiden lisäksi jäsenvaltiot 
voivat ehdottaa, että osa niiden uudistus- ja palautumissuunnitelmasta 
kohdennetaan teknisen tuen välineeseen. Kohdennetulla määrällä lisätään teknistä 
tukea niiden elvytys- ja palautumissuunnitelmien laatimiseen, muuttamiseen ja 
parantamiseen. Kohdennettu määrä käytetään teknisen tuen välineen sääntöjen 
mukaisesti. Komissio käyttää kyseisiä varoja varainhoitoasetuksen 62 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti tekemä siirto käytetään yksinomaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

11 artikla
Täydentävä rahoitus

Välineestä rahoitettavat toimet voivat saada tukea muista unionin talousarviosta rahoitettavista 
unionin ohjelmista, välineistä tai rahastoista edellyttäen, että tällainen tuki ei kata samoja 
kustannuksia, jotta voidaan saavuttaa varojen hyvä käyttöaste.

12 artikla
Teknisen tuen toteuttaminen

1. Komissio toteuttaa välineen varainhoitoasetuksen mukaisesti ja noudattaen 
täysimääräisesti unionin talousarvion suojaamista koskevia sääntöjä siinä 
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tapauksessa, että jäsenvaltioissa ilmenee Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) YYY/XX17 [oikeusvaltiomekanismi monivuotisessa 
rahoituskehyksessä] tarkoitettuja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä yleisiä 
puutteita.

2. Komissio voi toteuttaa välineen toimenpiteet suoraan tai muut yhteisöt ja henkilöt kuin 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa ne välillisesti varainhoitoasetuksen XX artiklan 
mukaisesti. Tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitetuille toimille myönnetään unionin 
tukea seuraavin tavoin:

a) avustukset;

b) julkiset hankintasopimukset;

c) ulkopuolisista asiantuntijoista, kuten tukea antavien tai saavien jäsenvaltioiden 
kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten asiantuntijoista, 
aiheutuvien kustannusten korvaaminen;

d) rahoitusosuudet kansainvälisten järjestöjen perustamiin erityisrahastoihin; ja

e) välillisen hallinnoinnin avulla toteutettavat toimet.

3. Avustuksia voidaan myöntää jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, Euroopan 
investointipankkiryhmälle, kansainvälisille järjestöille sekä julkisille tai yksityisille 
elimille ja yhteisöille, jotka on perustettu lain mukaisesti seuraavissa:

a) jäsenvaltiot;

b) Euroopan vapaakauppaliiton maat, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn 
sopimuksen osapuolia, siinä määrättyjen ehtojen mukaisesti.

Avustuksiin sovellettava yhteisrahoitusosuus on enintään 100 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

3 a. Avustuksia maksetaan vasta kun yhteistyö- ja tukisuunnitelmissa vahvistetut 
tavoitteet on saavutettu ja on edistytty suuntaa-antavien aikataulujen puitteissa.

4. Teknisen tuen toimenpiteitä voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden 
yhteisöjen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

5. Teknistä tukea voivat antaa myös yksittäiset asiantuntijat, joita voidaan kutsua 
edistämään valikoituja toimia, aina kun se on tarpeen 4 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

6. Teknisen tuen toteuttamiseksi komissio hyväksyy työohjelmat delegoiduilla 
säädöksillä 16 a artiklan mukaisesti.
Työohjelmissa vahvistetaan välineen määrärahat. Niissä esitetään myös toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen niiden toteuttamiseksi 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen yleis- ja 
erityistavoitteiden mukaisesti, sekä avustuksia koskevat valinta- ja 
myöntämisperusteet ja kaikki muut varainhoitoasetuksessa vaaditut seikat.

7. Varojen oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi rajattu osa työohjelmaa, 
enintään 10 prosenttia vuosittaisista määrärahoista, on varattava erityistoimenpiteitä 
varten siltä varalta, että on tarpeen toteuttaa välittömiä toimia odottamattomissa ja 

17 EUVL C […], […], s. […].
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asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, kuten taloudessa oleva 
vakava häiriö tai merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat vakavasti jäsenvaltion 
taloudelliseen tai sosiaaliseen tai terveydelliseen tilanteeseen ja joihin se ei voi 
vaikuttaa.

Komissio voi teknistä tukea hakevan jäsenvaltion pyynnöstä hyväksyä 
erityistoimenpiteitä välineessä määriteltyjen tavoitteiden ja toimien mukaisesti 
teknisen tuen antamiseksi kansallisille viranomaisille kiireellisten tarpeiden 
täyttämisessä. Tällaisten erityistoimenpiteiden on oltava luonteeltaan väliaikaisia ja 
liityttävä 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tilanteisiin. Erityistoimenpiteet on 
lopetettava kuuden kuukauden kuluessa, ja ne voidaan korvata teknisen tuen 
toimenpiteillä 8 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

III LUKU 

Täydentävyys, seuranta ja arviointi

13 artikla
Koordinointi ja täydentävyys

1. Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot edistävät omien vastuualueidensa mukaisesti 
synergiaa ja varmistavat tehokkaan koordinoinnin, täydentävyyden ja yhtenäisyyden 
välineen ja unionin muiden ohjelmien ja välineiden välillä ja erityisesti unionin 
rahastoista rahoitettavien toimenpiteiden kanssa toistojen ja päällekkäisyyksien 
välttämiseksi. Tätä varten ne

a) varmistavat eri välineiden täydentävyyden, synergian, johdonmukaisuuden ja 
yhdenmukaisuuden unionin, kansallisella ja tapauksen mukaan alueellisella ja 
paikallisella tasolla, erityisesti suhteessa unionin rahastoista rahoitettaviin 
toimenpiteisiin sekä suunnitteluvaiheessa että toteuttamisen aikana;

b) optimoivat koordinointimekanismeja päällekkäisyyksien välttämiseksi; ja

c) varmistavat toteuttamisesta vastaavien tahojen tiiviin yhteistyön unionin, 
kansallisella ja tapauksen mukaan alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta 
välineen puitteissa voidaan toteuttaa yhtenäisiä ja tehokkaita tukitoimia.

2. Komissio pyrkii varmistamaan täydentävyyden ja synergian muiden asiaankuuluvien 
kansainvälisten järjestöjen antaman tuen kanssa.

14 artikla
Toteuttamisen seuranta

1. Komissio seuraa välineen toteuttamista ja mittaa 3 ja 4 artiklassa asetettujen yleis- ja 
erityistavoitteiden saavuttamista hyödyntämällä yhteistyö- ja tukisuunnitelmia. 
Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan edistymisestä ja seurataan ja arvioidaan tämän 
asetuksen yleis- ja erityistavoitteiden saavuttamista, esitetään liitteessä. Toteuttamisen 
seurannan on oltava kohdennettua ja oikeassa suhteessa välineen puitteissa 
toteutettaviin toimiin.
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2. Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että välineen toteutuksen ja tulosten 
seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti 
ja eritellään sukupuolen mukaan aina kun se on mahdollista. Sitä varten unionin 
rahoituksen saajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

15 artikla 
Puolivuotiskertomus

1. Komissio antaa yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaksi kertaa 
vuodessa kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

2. Puolivuotiskertomus sisältää tietoja seuraavista:

a) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden esittämät tukipyynnöt;

b) analyysi 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, jäsenvaltioiden esittämien 
tukipyyntöjen arvioinnissa käytettyjen arviointiperusteiden soveltamisesta;

c) 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut yhteistyö- ja tukisuunnitelmat; 

d) 12 artiklan 7 kohdan nojalla hyväksytyt erityistoimenpiteet; ja

e) tukitoimenpiteiden toteutus kussakin jäsenvaltiossa ja tapauksen mukaan 
kullakin alueella.

15 a artikla
Uudistuksia tukeva vuoropuhelu

Unionin toimielinten välisen vuoropuhelun tehostamiseksi varsinkin Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission välillä ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
lisäämiseksi Euroopan parlamentin toimivaltainen valiokunta voi kutsua neuvoston 
ja komission edustajia valiokuntaan keskustelemaan kaikista toimenpiteistä, jotka 
toteutetaan tämän asetuksen nojalla, mukaan lukien 15 artiklan mukainen 
puolivuotiskertomus.

16 artikla
Väli- ja jälkiarviointi

1. Viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle riippumattoman väliarviointikertomuksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa kyseisille toimielimille myös riippumattoman 
jälkiarviointikertomuksen viimeistään kolmen vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun 
ajanjakson päättymisestä.

2. Väliarviointikertomus sisältää erityisesti tietoja siitä, missä määrin 3 ja 4 artiklassa 
tarkoitetut välineen tavoitteet on saavutettu, sekä tietoja varojen käytön 
asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta, välineen eurooppalaisesta lisäarvosta ja 
unionin rahoituksen näkyvyyden varmistamiseksi toteutetuista tiedotustoimista. 
Siinä käsitellään myös sitä, ovatko kaikki tavoitteet ja toimet edelleen merkityksellisiä.

3. Jälkiarviointikertomuksessa arvioidaan kokonaisvaltaisesti tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ja esitetään tietoja sen pitkän aikavälin vaikutuksista, ja se 
toimitetaan yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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3 a. Väli- tai jälkiarviointikertomuksiin liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia 
tämän asetuksen muuttamiseksi.

16 a artikla
Avoimuus

Edunsaajien on varmistettava suuren yleisön hyödyksi tämän välineen toimien ja 
rahoitusvirtojen mahdollisimman suuri avoimuus. Tällaista avoimuutta voidaan rajoittaa 
ainoastaan kaupalliseen luottamuksellisuuteen liittyvillä säädöksillä, sovellettavilla 
tietosuojasäännöillä tai unionin elinten suorittamilla hallinnollisilla tai rikosoikeudellisilla 
tutkimuksilla. Edunsaajien on julkaistava kaikki merkitykselliset tiedot Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/102418 mukaisesti. Kaikki julkiset hankinnat 
on julkaistava EU:n avoimen datan portaalissa.

III A LUKU 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

16 b artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa 
säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 12 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna 
päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 12 artiklan 6 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1024, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, 
avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä.
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ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

IV LUKU 

Siirtymä- ja loppusäännökset

17 artikla
Tiedottaminen, viestintä ja julkisuus

1. Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava kyseisten varojen alkuperä ja varmistettava 
unionin rahoituksen näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden 
tuloksia, tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa 
useille kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat välinettä ja sen toimia 
ja tuloksia, mukaan lukien yhteiset tiedotustoimet asianomaisen jäsenvaltion 
kansallisten viranomaisten sekä Euroopan parlamentin yhteystoimistojen ja 
Euroopan komission edustustojen kanssa. Välineelle osoitetuilla taloudellisilla 
resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission 
tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

18 artikla
Siirtymäsäännökset

1. Teknisen tuen toimiin ja toimintoihin, jotka on aloitettu asetuksen (EU) 2017/825 
nojalla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, sovelletaan kyseistä asetusta niiden 
päättämiseen asti.

1 a. Tämän asetuksen mukaiset toimet voidaan rahoittaa välineestä edellyttäen, että ne 
on aloitettu 1 päivästä helmikuuta 2020 alkaen ja että niillä pyritään 3 ja 
4 artiklassa asetettuihin tavoitteisiin.

2. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa vahvistetut rahoituspuitteet voivat kattaa myös sellaisten 
asetuksen (EU) 2017/825 edellyttämien teknisen ja hallinnollisen avun sekä seuranta-
, viestintä- ja arviointitoimien menot, joita ei ole saatu päätökseen viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2020.

3. Talousarvioon voidaan 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen menojen kattamiseksi 
sisällyttää tarvittaessa määrärahoja myös vuoden 2020 jälkeen, jotta voidaan 
hallinnoida toimia, joita ei ole saatu päätökseen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2020.

19 artikla
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE

Indikaattorit

Asetuksen 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan käyttämällä 
seuraavia indikaattoreita, jotka on jaoteltu jäsenvaltioittain ja toimenpidealoittain.

Indikaattorit perustuvat saatavilla oleviin tietoihin, kuten määrällisiin ja/tai laadullisiin 
tietoihin.

Tuotosindikaattorit:

a) tehtyjen yhteistyö- ja tukisuunnitelmien määrä;

a) toteutettujen teknisten tukitoimien määrä;

b) teknisillä tukitoimilla aikaan saadut suoritteet, kuten toimintasuunnitelmat, 
etenemissuunnitelmat, suuntaviivat, käsikirjat ja suositukset;

Tulosindikaattorit:

c) toteutettujen teknisten tukitoimien tulokset, kuten strategian hyväksyminen, 
uuden lainsäädännön antaminen tai voimassa olevan lainsäädännön 
muuttaminen, uudistusten toteuttamista tehostavien (uusien) menettelyjen ja 
toimien hyväksyminen;

Vaikutusindikaattorit:

d) yhteistyö- ja tukisuunnitelmissa asetetut tavoitteet, jotka on saavutettu muun 
muassa saadun teknisen tuen ansiosta.

Asetuksen 16 artiklassa tarkoitetun jälkiarvioinnin tekee komissio, ja sen tarkoituksena on 
muun muassa osoittaa yhteys annetun teknisen tuen ja asianomaisessa jäsenvaltiossa 
palautumiskyvyn, kestävän kasvun, työllisyyden ja koheesion edistämiseksi toteutettujen 
toimenpiteiden välillä.
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30.9.2020

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen 
perustamisesta
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

Valmistelija: Dragoș Pîslaru

LYHYET PERUSTELUT

Peruutettuaan ehdotuksensa uudistusten tukiohjelmasta, johon sisältyi teknisen tuen väline, 
komissio esitti 28. toukokuuta 2020 ehdotuksen erillisen teknisen tuen välineen 
perustamisesta. Tämä rakenneuudistusten tukiohjelman seuraajaksi tarkoitettu väline on 
vapaaehtoiselta pohjalta kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä. Teknisen tuen väline on osa 
aloitteita, joita komissio on käynnistänyt covid-19-pandemian johdosta auttaakseen 
jäsenvaltioita lieventämään pandemian negatiivisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. On 
erittäin tärkeää vahvistaa Euroopan talouksien palautumiskykyä, ja on välttämätöntä 
suunnitella elpymistä strategisesti ja varmistaa kestävä kasvu.

Teknisen tuen väline seuraa rakenneuudistusten tukiohjelmaa, ja sillä pyritään tukemaan 
jäsenvaltioiden hallinnollisten valmiuksien vahvistamista ja pitkän aikavälin 
rakenneuudistuksia, joilla puolestaan voi olla merkittävä vaikutus niiden työmarkkinoihin ja 
sosiaaliturvajärjestelmiin. Sillä tuetaan myös jäsenvaltioille talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä annettujen maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa. Teknisen 
tuen välineen tavoitteena on edistää yhteenkuuluvuutta tukemalla jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
toteuttaa uudistuksia, jotka ovat tarpeen taloudellisen ja sosiaalisen elpymisen, palautumis- ja 
kestokyvyn ja lähentymisen saavuttamiseksi. Lisäksi sillä pyritään parantamaan 
jäsenvaltioiden hallinnollista valmiutta panna unionin lainsäädäntö täytäntöön siltä osin kuin 
on kyse instituutioiden, hallinnon, julkishallinnon ja talous- ja sosiaalisektorin kohtaamista 
haasteista.

Tämänhetkisiin uusiin haasteisiin vastaamiseksi komissio on rinnan teknisen tuen välineen 
kanssa tehnyt ehdotuksen elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevaksi asetukseksi. 
Kyseisestä välineestä on määrä tarjota laajamittaista rahoitustukea julkisiin investointeihin ja 
uudistuksiin, joilla parannetaan jäsenvaltioiden talouksien palautumiskykyä ja varautumista 
tulevaisuuteen. Näin ollen välineellä voidaan tukea jäsenvaltioita niiden valmistellessa, 
pannessa täytäntöön, tarkistaessa ja parantaessa elpymis- ja palautumistukivälineen 
yhteydessä laadittavia elpymis- ja palautumissuunnitelmia.
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Valmistelija on tyytyväinen siihen, että nykyisessä komission ehdotuksessa otetaan huomioon 
kanta, joka esitettiin sekä 20. huhtikuuta 2020 julkaistussa BUDG- ja ECON-valiokuntien 
yhteisessä mietintöluonnoksessa uudistusten tukiohjelmaa koskevaan ehdotukseen sisältyvistä 
teknisen tuen välineistä että 26. toukokuuta 2020 annetussa EMPL-valiokunnan lausunnossa 
uudistusten tukiohjelmasta. Valmistelija haluaa ehdottaa joitakin nykyiseen tilanteeseen 
liittyviä muutoksia, joissa korostetaan sosiaalisesti vastuullisten, älykkäiden, kestävien ja 
osallistavien uudistusten ja investointien merkitystä, sillä ne tukisivat kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä vielä pitkään covid-19-kriisin jälkeenkin.

Komission ehdotuksessa erityistä huomiota kiinnitetään toimiin, joilla edistetään vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta. Valmistelija korostaa tässä yhteydessä digitalisoinnin 
merkitystä kaikilla EU:n talouden ja yhteiskunnan aloilla sekä roolia, joka välineellä voi olla 
tuettaessa jäsenvaltioita digitaalisen elpymisen varmistamisessa uudistuksilla ja digitaaliseen 
infrastruktuuriin ja osaamiseen tehtävillä investoinneilla, jotka edistävät perimmäistä 
tavoitetta eli digitaalisten sisämarkkinoiden luomista.

Valmistelija ehdottaa välineen soveltamisalan laajentamista (5 artikla) sisällyttämällä siihen 
esimerkiksi seuraavat: nuorisopolitiikka, sosiaalisen suojelun toimenpiteet, joissa keskitytään 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, toimenpiteet, joilla vähennetään sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää ja edistetään sukupuolten tasa-arvoa, toimenpiteet, joilla parannetaan 
lasten ja opiskelijoiden pääsyä koulutukseen, ammatillinen koulutus, mahdollisuus 
elinikäiseen oppimiseen ja integroituminen työmarkkinoille sekä toimenpiteet, joilla 
parannetaan julkisten laitosten valmiuksia taata liikkuvien ja rajatyöntekijöiden oikeudet.

Valmistelijan mielestä välineellä olisi myös edistettävä lähentymistä kohti euroalueeseen 
liittymistä niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro.

Laajemmasta näkökulmasta teknisen tuen välineellä edistetään myös Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilariin ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan liittyvien unionin ja 
jäsenvaltioiden sitoumusten täytäntöönpanoa.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
alkuvuodesta 2020 on muuttanut EU:n ja 
maailman tulevien vuosien talousnäkymiä. 
Unionissa on kriisin johdosta noussut esiin 
uusia painopisteitä, joiden keskiössä ovat 
erityisesti elpyminen ja palautumis- ja 

(3) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
alkuvuodesta 2020 on muuttanut EU:n ja 
maailman tulevien vuosien talousnäkymiä. 
Unionissa on kriisin johdosta noussut esiin 
uusia painopisteitä, joiden keskiössä ovat 
erityisesti elpyminen ja palautumis- ja 
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kestokyky. Ne edellyttävät unionilta 
kiireellisiä ja koordinoituja toimia, jotta 
voidaan selvitä jäsenvaltioille aiheutuneista 
taloudellisista seurauksista ja lieventää 
negatiivisia sosiaalisia ja taloudellisia 
vaikutuksia. Meneillään oleva 
covid-19-pandemia samoin kuin aiempi 
talous- ja finanssikriisi ovat osoittaneet, 
että vahvoihin taloudellisiin ja sosiaalisiin 
rakenteisiin perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Sen vuoksi kasvua 
vauhdittavat uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja vahvistetaan niiden 
palautumis- ja kestokykyä, ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta taloudet ja yhteiskunnat 
saadaan takaisin kestävälle elpymisuralle ja 
jotta voidaan kaventaa taloudellisia, 
sosiaalisia ja alueellisia eroja unionissa.

kestokyky sekä tuen tarjoaminen kriisistä 
eniten kärsineille kaikkein 
haavoittuvaisimmassa asemassa oleville 
ryhmille. Ne edellyttävät unionilta 
kiireellisiä ja koordinoituja toimia, jotta 
voidaan selvitä jäsenvaltioille aiheutuneista 
taloudellisista seurauksista ja lieventää 
negatiivisia alueellisia, sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia. Meneillään oleva 
covid-19-pandemia samoin kuin aiempi 
talous- ja finanssikriisi ovat osoittaneet, 
että vahvoihin taloudellisiin ja sosiaalisiin 
rakenteisiin perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien sekä 
sosiaaliturvajärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Sosiaalisesti vastuulliset, 
älykkäät, kestävät ja osallistavat 
uudistukset, joilla lisätään 
mahdollisuuksia vahvistaa 
sopeutumiskykyä ja sosiaalisen suojelun 
järjestelmiä, vauhdittaa kasvua, luoda 
laadukkaita työpaikkoja, edistää 
investointeja ja tukea ylöspäin tapahtuvaa 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä, ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta taloudet ja 
yhteiskunnat saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja jotta voidaan kaventaa 
taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja 
unionissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Talouspolitiikan eurooppalainen 
ohjausjakso muodostaa unionin tasolla 
kehyksen, jonka puitteissa määritellään 
kansallisten uudistusten painopisteet ja 
seurataan niiden toteuttamista. Jäsenvaltiot 
laativat omat monivuotiset kansalliset 
investointistrategiansa tukemaan näitä 

(4) Talouspolitiikan eurooppalainen 
ohjausjakso muodostaa unionin tasolla 
ensisijaisen kehyksen, jonka puitteissa 
määritellään haasteet ja kansallisten 
uudistusten painopisteet talouden ja 
sosiaalipolitiikan aloilla ja seurataan 
niiden toteuttamista. Kyseisten uudistusten 
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uudistusten painopisteitä. Kyseiset 
strategiat esitetään vuotuisten kansallisten 
uudistusohjelmien yhteydessä keinona 
sellaisten ensisijaisten hankkeiden 
suunnittelemiseksi ja koordinoimiseksi, 
joille myönnetään kansallista ja/tai unionin 
rahoitusta. Lisäksi niillä olisi varmistettava 
unionin rahoituksen johdonmukainen 
käyttö ja maksimoitava sen taloudellisen 
tuen lisäarvo, jota saadaan erityisesti 
unionin rakenne- ja koheesiorahastojen 
puitteissa tukemista ohjelmista ja muista 
ohjelmista.

olisi perustuttava yhteisvastuullisuuteen, 
yhdentymiseen, sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen ja varallisuuden 
ja tulojen oikeudenmukaiseen jakoon, 
jotta varmistetaan tasa-arvo, yhtäläiset 
mahdollisuudet sekä sosiaalisen suojelun 
saatavuus, suojellaan haavoittuvassa 
asemassa olevia ryhmiä ja parannetaan 
kaikkien elintasoa, sillä nämä ovat 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
keskeisiä periaatteita. Jäsenvaltiot laativat 
omat monivuotiset kansalliset 
investointistrategiansa tukemaan näitä 
uudistusten painopisteitä. Kyseiset 
strategiat olisi suunniteltava laajan ja 
dokumentoidun julkisen 
kuulemisprosessin perusteella 
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 
kanssa ja sitten esitettävä vuotuisten 
kansallisten uudistusohjelmien yhteydessä 
keinona sellaisten ensisijaisten hankkeiden 
suunnittelemiseksi ja koordinoimiseksi, 
joille myönnetään kansallista ja/tai unionin 
rahoitusta. Lisäksi niillä olisi varmistettava 
unionin rahoituksen johdonmukainen 
käyttö ja maksimoitava sen taloudellisen 
tuen lisäarvo, jota saadaan erityisesti 
unionin rakenne- ja koheesiorahastojen 
puitteissa tukemista ohjelmista ja muista 
ohjelmista.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet 
rakenneuudistusten tukiohjelmassa tarjolla 
olevaa teknistä tukea kasvavassa määrin. 
Sen vuoksi tällä asetuksella olisi 
perustettava teknisen tuen väline, jotta 
jäsenvaltioiden tukemista uudistusten 
toteuttamisessa voitaisiin jatkaa.

(6) Jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet 
rakenneuudistusten tukiohjelmassa tarjolla 
olevaa teknistä tukea kasvavassa määrin. 
Sen vuoksi tällä asetuksella olisi 
perustettava teknisen tuen väline, jotta 
voitaisiin jatkaa jäsenvaltioiden tukemista 
uudistusten ja sellaisten investointien 
toteuttamisessa, jotka tukevat kestävää ja 
oikeudenmukaista elpymistä myös 
covid-19-pandemian jälkeen ja parantavat 
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kansallisten järjestelmien 
palautumiskykyä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kasvun strategiana sekä unionin antamien, 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumista 
koskevien sitoumusten muuntaminen 
käytännön toimiksi, teknisen tuen 
välineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja yleistavoitetta, jonka 
mukaan 25 prosenttia EU:n 
talousarviomenoista osoitetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen. Asiaan 
liittyvät toimet olisi määriteltävä välineen 
valmistelu- ja toteutusvaiheessa, ja niitä 
olisi arvioitava uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Samalla olisi käsiteltävä myös laajempia 
ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia 
haasteita unionissa, mukaan lukien 
luonnonpääoman suojelu ja kiertotalouden 
tukeminen, kestävän kehityksen Agenda 
2030 -toimintaohjelman mukaisesti.

(7) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kasvun strategiana sekä unionin antamien, 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumista 
koskevien sitoumusten muuntaminen 
käytännön toimiksi, teknisen tuen 
välineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja yleistavoitetta, jonka 
mukaan 25 prosenttia EU:n 
talousarviomenoista osoitetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen. Asiaan 
liittyvät toimet olisi määriteltävä välineen 
valmistelu- ja toteutusvaiheessa, ja niitä 
olisi arvioitava uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Välineellä edistetään myös uudistuksia, 
joilla varmistetaan Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteiden 
täytäntöönpano ja joilla puututaan myös 
laajempiin ympäristöön liittyviin ja 
sosiaalisiin haasteisiin unionissa, mukaan 
lukien epätasa-arvon vähentäminen, 
korkealaatuisten julkisten palvelujen 
varmistaminen, luonnonpääoman suojelu 
ja kiertotalouden tukeminen, kestävän 
kehityksen Agenda 2030 
-toimintaohjelman mukaisesti. 

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Teknisen tuen välineellä 
edistetään myös Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilariin liittyvien unionin ja 
jäsenvaltioiden sitoumusten 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan periaatteisiin 
pohjautuvia uudistuksia ja investointeja.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Teknisen tuen välineellä olisi 
autettava kehittämään kansallisten 
viranomaisten, julkisten ja yksityisten 
organisaatioiden sekä siitä tukea saavista 
hankkeista hyötyvien väestöryhmien 
valmiuksia ja siten tasoitettava tietä 
elpymis- ja palautumiskykymäärärahojen 
tehokkaammalle ja vaikuttavammalle 
käytölle, mihin kuuluu parempi 
täytäntöönpano ja aito vaikutus sellaisten 
politiikkojen toteuttamiseen, jotka 
vastaavat jäsenvaltioiden tarpeita ja 
kehitysstrategioita, ja edistettävä 
ihmisarvoista työtä, josta maksetaan 
oikeudenmukainen palkka ja joka 
perustuu kollektiiviseen sopimiseen, joilla 
edistetään julkisia investointeja 
infrastruktuureihin ja tuotantosektoreihin 
tukien ekologista ja innovoivaa kehitystä, 
jolla taataan sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus ja joilla edistetään 
julkisia palveluja ja investoidaan niihin ja 
näin taataan laadukkaat kaikille 
tarkoitetut sosiaaliset toimet. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 c) Digitalisoinnilla on merkitystä 
kaikilla unionin talouden ja yhteiskunnan 
aloilla, ja teknisen tuen välineellä tuetaan 
jäsenvaltioita digitaalisen muutoksen 
varmistamisessa uudistuksilla sekä 
digitaaliseen infrastruktuuriin ja 
osaamiseen tehtävillä investoinneilla, 
jotka edistävät yleistavoitetta eli 
digitaalisten sisämarkkinoiden luomista.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Teknisen tuen välineen yleisenä 
tavoitteena olisi oltava unionin 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen siten, 
että tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
toteuttaa uudistuksia, jotka ovat tarpeen 
taloudellisen ja sosiaalisen elpymisen, 
palautumis- ja kestokyvyn ja lähentymisen 
saavuttamiseksi. Välineestä olisi sen 
vuoksi tuettava toimia, joilla parannetaan 
jäsenvaltioiden hallinnollista valmiutta 
panna unionin oikeus täytäntöön siltä osin 
kuin on kyse instituutioiden, hallinnon, 
julkishallinnon ja talous- ja sosiaalisektorin 
kohtaamista haasteista.

(8) Teknisen tuen välineen yleisenä 
tavoitteena olisi oltava jäsenvaltioiden 
sekä niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten hallinnollisten 
valmiuksien vahvistaminen niiden 
toimielinten, julkishallinnon sekä talous- 
ja sosiaalisektorin osalta sekä 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten auttaminen uudistusten 
suunnitteluun, kehittämiseen ja 
toteuttamiseen liittyvissä pyrkimyksissä. 
Lisäksi sillä olisi edistettävä unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta siten, että tuetaan 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä toteuttaa 
sosiaalisesti vastuullisia uudistuksia ja 
investointeja, joilla tuetaan kestävää ja 
oikeudenmukaista taloudellista, 
sosiaalista ja sukupuolten näkökulmasta 
tasa-arvoista elpymistä myös 
covid-19-pandemian jälkeen. Välineestä 
olisi sen vuoksi tuettava toimia, joilla 
parannetaan jäsenvaltioiden hallinnollista 
valmiutta panna unionin oikeus täytäntöön 
siltä osin kuin on kyse instituutioiden, 
hallinnon, julkishallinnon ja talous- ja 
sosiaalisektorin kohtaamista haasteista.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Teknisen tuen välineen 
erityistavoitteisiin olisi kuuluttava 
kansallisten viranomaisten auttaminen 
uudistusten suunnitteluun, kehittämiseen ja 
toteuttamiseen liittyvissä pyrkimyksissä 
muun muassa hyvien käytänteiden 
vaihdon, asianmukaisten menettelyjen ja 
toimintatapojen sekä tuloksellisemman ja 
tehokkaamman henkilöstöhallinnon avulla.

(9) Teknisen tuen välineen 
erityistavoitteisiin olisi kuuluttava 
kansallisten ja paikallisviranomaisten sekä 
työmarkkinaosapuolten auttaminen 
sosiaalisesti vastuullisten ja kestävien 
uudistusten ja investointien suunnitteluun, 
kehittämiseen ja toteuttamiseen ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamiseen liittyvissä pyrkimyksissä 
muun muassa tietojen ja hyvien 
käytänteiden vaihdon, asianmukaisten 
menettelyjen ja toimintatapojen sekä 
tuloksellisemman ja tehokkaamman 
henkilöstöhallinnon avulla.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta jäsenvaltioita voitaisiin auttaa 
tarvittavien uudistusten toteuttamisessa 
kaikilla talouden ja yhteiskunnan 
avainaloilla, komission olisi jatkossakin 
annettava jäsenvaltion pyynnöstä 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. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä toimiin, joilla edistetään 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta.

(10) Jotta jäsenvaltioita voitaisiin auttaa 
tarvittavien uudistusten toteuttamisessa 
kaikilla talouden ja yhteiskunnan 
avainaloilla, komission olisi jatkossakin 
annettava jäsenvaltion pyynnöstä teknistä 
tukea monilla eri politiikanaloilla, jotka 
liittyvät muun muassa julkiseen varain- ja 
omaisuudenhoitoon, institutionaalisiin ja 
hallinnollisiin uudistuksiin, 
liiketoimintaympäristöön, 
rahoitussektoriin, tuote-, palvelu- ja 
laadukkaiden työpaikkojen markkinoihin, 
koulutukseen, kestävään kehitykseen, 
väestörakenteen muutokseen, 
kansanterveyteen, sosiaalipalveluihin, 
aktiivisen ikääntymisen edistämiseen, 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
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yhteenkuuluvuuden ja pelastuspalvelu-, 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
rajapolitiikkojen edistämiseen sekä 
infrastruktuurin kehittämiseen kaikilla 
näillä aloilla. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä toimiin, joilla edistetään 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
sekä sosiaalista edistystä. Teknisen tuen 
välineellä olisi myös tuettava toimia, joilla 
edistetään lähentymistä kohti 
euroalueeseen liittymistä niissä 
jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jotta voidaan varmistaa laaja tuki 
uudistuksille, teknisen tuen välineestä 
tukea haluavia jäsenvaltioita olisi 
vaadittava kuulemaan osana ehdotettujen 
pakettien laadintaprosessia eri 
sidosryhmiä, kuten paikallis- ja 
alueviranomaisia, talouselämän 
osapuolia, työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisyhteiskuntaa, komission 
delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 240/20141 a asiaa koskevien 
säännösten mukaisesti sekä kansallisia 
parlamentteja.
__________
1 a Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 240/2014, annettu 
7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoissa 
harjoitettavaa kumppanuutta koskevista 
eurooppalaisista käytännesäännöistä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan täyttää teknisen tuen 
välineen lisätarpeet, jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus siirtää välineen 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
yhteistyössä hallinnoitavia unionin 
rahastojen ohjelmoituja varoja 
asiaankuuluvan menettelyn mukaisesti. 
Siirretyt varat olisi pantava täytäntöön 
välineen sääntöjen mukaisesti ja käytettävä 
yksinomaan asianomaisen jäsenvaltion 
hyväksi. Komission olisi annettava 
asianomaiselle jäsenvaltiolle palautetta 
vapaaehtoisten lisärahoitusosuuksien 
käytöstä.

(12) Jotta voidaan täyttää teknisen tuen 
välineen lisätarpeet, jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus siirtää välineen 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
yhteistyössä hallinnoitavia unionin 
rahastojen ohjelmoituja varoja 
asiaankuuluvan menettelyn mukaisesti ja 
enintään 10 prosenttia jäsenvaltion 
talousarviomäärärahoista. Siirretyt varat 
olisi pantava täytäntöön välineen sääntöjen 
mukaisesti ja käytettävä yksinomaan 
asianomaisen jäsenvaltion hyväksi. 
Komission olisi annettava asianomaiselle 
jäsenvaltiolle palautetta vapaaehtoisten 
lisärahoitusosuuksien käytöstä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Covid-19-pandemian vaikutuksista 
johtuvien poikkeuksellisten olosuhteiden 
vuoksi 1 päivästä helmikuuta 2020 alkaen 
aloitetut asiaankuuluvat toimet olisi 
voitava rahoittaa teknisen tuen välineestä 
edellyttäen, että niillä pyritään tässä 
asetuksessa asetettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Teknisen tuen välineestä olisi 
myönnettävä pyynnöstä tukea sellaisiin 
uudistuksiin, joita jäsenvaltiot toteuttavat 
omasta aloitteestaan tai talouden 
ohjausprosessien tai unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyvien toimien 

(13) Teknisen tuen välineestä olisi 
myönnettävä pyynnöstä tukea sellaisiin 
uudistuksiin, joita toteutetaan 
jäsenvaltioissa tai talouden 
ohjausprosessien tai unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyvien toimien 
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yhteydessä ja talouden sopeutusohjelmien 
toteuttamiseksi. Teknistä tukea olisi 
annettava myös asetuksen (EU) YYY/XX 
mukaisesti laadittavien 
elpymissuunnitelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon.

yhteydessä ja talouden sopeutusohjelmien 
toteuttamiseksi. Teknisen tuen väline on 
erittäin suositeltava, ja teknistä tukea olisi 
annettava myös asetuksen (EU) 
YYY/XX1 a mukaisesti laadittavien 
elpymissuunnitelmien valmisteluun, 
tarkistamiseen, parantamiseen ja 
täytäntöönpanoon.

___________
1 a Asetus (EU) YYY/XX elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Teknisen tuen välineestä olisi 
myös tuettava uudistuksia, joiden 
toteutuksesta vastaavat 
paikallisviranomaiset ja muut 
sidosryhmät. Jos eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa ja erityisesti 
maakohtaisissa suosituksissa on yksilöity 
haasteita, jotka edellyttävät kiireellisiä 
uudistuksia, mutta kyseinen jäsenvaltio ei 
hyödynnä myönnettyä rahoitusta 
riittävästi tai komissio on keskeyttänyt 
tämän rahoituksen, niin alue- ja 
paikallistason toimia, joilla puututaan 
kyseisiin haasteisiin, olisi edelleen 
tuettava välineestä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Edellisen ohjelman eli 
rakenneuudistusten tukiohjelman nykyisten 
sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti 
teknisen tuen pyyntöjen esittämistä varten 

(14) Edellisen ohjelman eli 
rakenneuudistusten tukiohjelman nykyisten 
sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti 
teknisen tuen pyyntöjen esittämistä varten 
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olisi otettava käyttöön kevyt menettely. 
Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava pyyntönsä viimeistään 
kalenterivuoden 31 päivänä lokakuuta. 
Jäsenvaltioiden esittämien pyyntöjen 
analysointia varten olisi vahvistettava 
tarkoituksenmukaiset kriteerit, joissa 
noudatetaan yleisiä yhdenvertaisen 
kohtelun, moitteettoman varainhoidon ja 
avoimuuden periaatteita. Kriteereiden olisi 
perustuttava ongelmien kiireellisyyteen, 
vakavuuteen ja laajuuteen sekä niillä 
politiikanaloilla määriteltyihin 
tukitarpeisiin, joille teknistä tukea haetaan.

olisi otettava käyttöön kevyt menettely. 
Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava pyyntönsä asianomaisia 
työmarkkinaosapuolia asianmukaisesti 
kuultuaan viimeistään kalenterivuoden 
31 päivänä lokakuuta, lukuun ottamatta 
pyyntöjä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
tarkistamiseen ja parantamiseen, ja 
erityisesti pyyntöjä, jotka esitetään 
asetuksen (EU) YYY/XX 18 artiklan 
mukaisesti elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien muuttamiseksi 
tai korvaamiseksi, jotka olisi voitava 
esittää milloin tahansa vuoden aikana. 
Jäsenvaltioiden esittämien pyyntöjen 
analysointia varten olisi vahvistettava 
tarkoituksenmukaiset kriteerit, joissa 
noudatetaan yleisiä yhdenvertaisen 
kohtelun, moitteettoman varainhoidon ja 
avoimuuden periaatteita. Kriteereiden olisi 
perustuttava ongelmien kiireellisyyteen, 
vakavuuteen ja laajuuteen sekä niillä 
politiikanaloilla määriteltyihin 
tukitarpeisiin, joille teknistä tukea haetaan.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Vastuuvelvollisuuden ja 
avoimuuden nimissä sekä unionin toimien 
näkyvyyden varmistamiseksi yhteistyö- ja 
tukisuunnitelmat olisi tietyin, 
arkaluonteisten tietojen suojeluun liittyvin 
ehdoin toimitettava Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ja komission olisi 
toteutettava viestintätoimia tarpeen 
mukaan.

(16) Vastuuvelvollisuuden ja 
avoimuuden nimissä sekä unionin toimien 
näkyvyyden varmistamiseksi yhteistyö- ja 
tukisuunnitelmat olisi tietyin, 
arkaluonteisten tietojen suojeluun liittyvin 
ehdoin toimitettava tarkasteltaviksi 
samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja komission olisi toteutettava 
viestintätoimia tarpeen mukaan.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Teknisen tuen välineen 
täytäntöönpanosta, erityisesti 
hallintotavoista, teknisen tuen 
toimenpiteiden rahoitusmuodoista ja 
työohjelman sisällöstä, olisi säädettävä 
täytäntöönpanosäädöksissä. Koska on 
tärkeää tukea uudistusten jatkamiseen ja 
toteutukseen liittyviä jäsenvaltioiden 
toimia, avustuksiin olisi sovellettava 
yhteisrahoitusosuutta, joka on enintään 
100 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Jotta teknistä tukea voidaan 
kiireellisessä tapauksessa antaa nopeasti, 
olisi säädettävä erityistoimenpiteiden 
käyttöönotosta rajoitetuksi ajaksi. Siksi 
teknisen tuen välineen työohjelman 
talousarviossa olisi varattava pieni määrä 
erityistoimenpiteitä varten.

(17) Teknisen tuen välineen 
täytäntöönpanosta, erityisesti 
hallintotavoista, teknisen tuen 
toimenpiteiden rahoitusmuodoista ja 
työohjelman sisällöstä, olisi säädettävä 
delegoiduissa säädöksissä. Koska on 
tärkeää tukea uudistusten jatkamiseen ja 
toteutukseen liittyviä jäsenvaltioiden 
toimia, avustuksiin olisi sovellettava 
yhteisrahoitusosuutta, joka on enintään 
100 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Jotta teknistä tukea voidaan 
kiireellisessä tapauksessa antaa nopeasti, 
olisi säädettävä erityistoimenpiteiden 
käyttöönotosta siksi ajaksi, joka on 
tarpeen tapauksen kiireellisyyden 
aiheuttamien haasteiden voittamiseksi. 
Siksi teknisen tuen välineen työohjelman 
talousarviossa olisi varattava pieni määrä, 
enintään 5 prosenttia1 a talousarviosta, 
erityistoimenpiteitä varten.

__________________
1 a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 
23 kohdan nojalla tällä asetuksella 
perustettua välinettä on arvioitava 
täsmällisten seurantavaatimusten 

(19) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 
23 kohdan nojalla tällä asetuksella 
perustettua välinettä on arvioitava 
täsmällisten seurantavaatimusten 
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mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella 
välttäen ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 
rasitusta. Kyseisiin vaatimuksiin olisi 
tarvittaessa kuuluttava mitattavissa olevia 
indikaattoreita, jotka muodostavat perustan 
välineen käytännön vaikutusten 
arvioimiselle.

mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella 
välttäen ylisääntelyä ja hallinnollista 
rasitusta, yksinkertaistaen hallinnollisia 
menettelyjä ja edistäen hallinnollista 
yhteistyötä varsinkin jäsenvaltioiden 
osalta. Kyseisiin vaatimuksiin olisi 
tarvittaessa kuuluttava mitattavissa olevia 
indikaattoreita, jotka muodostavat perustan 
välineen käytännön vaikutusten 
arvioimiselle.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Teknisen tuen toteuttamista varten 
olisi vahvistettava työohjelmat. Jotta 
voidaan varmistaa tämän asetuksen 
yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston perussopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU, 
Euratom) 2018/104617, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, sisältyvissä säännöissä 
vahvistetaan varsinkin menettely, joka 
koskee talousarvion laatimista ja 
toteuttamista käyttäen avustuksia, 
hankintoja, palkintoja ja välillistä 
toteutusta, sekä säädetään taloushallinnon 
toimijoiden toiminnan valvonnasta. 
SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksyttävät säännöt koskevat myös 
unionin talousarvion suojelua siinä 
tapauksessa, että jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

(21) Teknisen tuen toteuttamista varten 
olisi vahvistettava työohjelmat. Teknisen 
tuen toteuttamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat työohjelmien 
hyväksymistä. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston perussopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU, 
Euratom) 2018/104617, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, sisältyvissä säännöissä 
vahvistetaan varsinkin menettely, joka 
koskee talousarvion laatimista ja 
toteuttamista käyttäen avustuksia, 
hankintoja, palkintoja ja välillistä 
toteutusta, sekä säädetään taloushallinnon 
toimijoiden toiminnan valvonnasta. 
SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksyttävät säännöt koskevat myös 
unionin talousarvion suojelua siinä 
tapauksessa, että jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) YYY/XX17 a mukaisesti, koska 
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oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 
1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 
1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 
1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 
223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen 
N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 
1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 
1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 
1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 
1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 
223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen 
N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, 
s. 1).
17 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) YYY/XX unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’teknisellä tuella’ toimenpiteitä, 
joilla autetaan jäsenvaltioita toteuttamaan 
institutionaalisia, hallinnollisia sekä 
kasvua ylläpitäviä ja palautumis- ja 
kestokykyä parantavia uudistuksia;

1) ’teknisellä tuella’ toimenpiteitä, 
joilla autetaan jäsenvaltioita kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 
laatimaan, tarkistamaan ja toteuttamaan 
institutionaalisia tai hallinnollisia 
uudistuksia, joilla parannetaan 
kestävyyttä sekä palautumis- ja 
kestokykyä;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen yleisenä tavoitteena on edistää 
unionin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta tukemalla 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä toteuttaa 
uudistuksia, jotka ovat tarpeen 
taloudellisen ja sosiaalisen elpymisen, 
palautumis- ja kestokyvyn ja ylöspäin 
tapahtuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisen saavuttamiseksi, sekä tukea 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä parantaa 
hallinnollista valmiuttaan panna unionin 
oikeus täytäntöön siltä osin kuin on kyse 
instituutioiden, hallinnon, julkishallinnon 
ja talous- ja sosiaalisektorin kohtaamista 
haasteista.

Asetuksen yleisenä tavoitteena on edistää 
unionin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta tukemalla 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä toteuttaa 
uudistuksia ja investointeja, jotka tukevat 
kestävää taloudellista ja sosiaalista 
elpymistä, palautumis- ja kestokykyä ja 
ylöspäin tapahtuvaa taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä, sekä tukea 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä parantaa 
hallinnollista valmiuttaan panna unionin 
oikeus täytäntöön, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteiden 
täytäntöönpano mukaan lukien, siltä osin 
kuin on kyse instituutioiden, hallinnon ja 
julkishallinnon, myös alue- ja 
paikallistasojen, sekä talous- ja 
sosiaalisektorin kohtaamista haasteista.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Välineen erityistavoitteina 3 artiklassa 
vahvistetun yleisen tavoitteen 
saavuttamiseksi on auttaa kansallisia 
viranomaisia parantamaan uudistusten 
suunnitteluun, kehittämiseen ja 
toteuttamiseen liittyviä valmiuksia muun 
muassa hyvien käytänteiden vaihdon, 
asianmukaisten menettelyjen ja 
toimintatapojen sekä tuloksellisemman ja 
tehokkaamman henkilöstöhallinnon avulla. 
Näihin erityistavoitteisiin pyritään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

Välineen erityistavoitteina 3 artiklassa 
vahvistetun yleisen tavoitteen 
saavuttamiseksi on tukea kansallisia ja 
tarvittaessa alue- ja paikallisviranomaisia 
sekä työmarkkinaosapuolia parantamaan 
uudistusten suunnitteluun, kehittämiseen ja 
toteuttamiseen ja työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun vahvistamiseen sekä 
erityisesti kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, tarkistamiseen ja 
parantamiseen asetuksen (EU) YYY/XX 
mukaisesti liittyviä valmiuksia muun 
muassa tietojen ja hyvien käytänteiden 
vaihdon, asianmukaisten menettelyjen ja 
toimintatapojen, sidosryhmien laajan 
osallistumisen sekä tuloksellisemman ja 
tehokkaamman henkilöstöhallinnon avulla. 
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Näihin erityistavoitteisiin pyritään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa ja tarvittaessa, eli 5 artiklan 
1 kohdan d ja e alakohdassa 
tarkoitettujen politiikanalojen osalta, 
asianomaisen jäsenvaltion lakien ja 
käytäntöjen mukaisesti, asianomaisen 
jäsenvaltion työmarkkinaosapuolten 
kanssa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden, joiden yhteydessä 
kiinnitetään erityistä huomiota vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta edistäviin 
toimiin, on liityttävä yhteenkuuluvuutta, 
kilpailukykyä, koulutusta, tuottavuutta, 
tutkimusta ja innovointia, älykästä, 
oikeudenmukaista, kestävää ja osallistavaa 
kasvua, työllisyyttä ja investointeja 
koskeviin politiikanaloihin ja erityisesti 
yhteen tai useampaan seuraavista:

Edellä 4 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden, joiden yhteydessä 
kiinnitetään erityistä huomiota vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta edistäviin 
toimiin sekä toimiin, jotka edistävät 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden täytäntöönpanoa, on 
liityttävä yhteenkuuluvuutta, 
kilpailukykyä, koulutusta, terveyttä, 
sosiaalista suojelua, työmarkkinoille 
pääsyä, tuottavuutta, digitaalisen 
kehityksen hyödyntämistä, tutkimusta ja 
innovointia, älykästä, oikeudenmukaista, 
kestävää ja osallistavaa kasvua, 
työllisyyttä, investointeja ja 
infrastruktuuria koskeviin 
politiikanaloihin, ja niissä on keskityttävä 
yhteen tai useampaan seuraavista:

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) instituutioiden uudistaminen sekä 
tehokas ja palvelukeskeinen julkishallinto 
ja sähköinen hallinto, myös tapauksen 
mukaan sääntöjä yksinkertaistamalla, 

b) instituutioiden uudistaminen sekä 
tehokas, syrjimätön ja palvelukeskeinen 
julkishallinto ja sähköinen hallinto, 
julkisten työvoimapalvelujen 
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oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen, 
oikeusjärjestelmän uudistaminen sekä 
petosten, korruption ja rahanpesun 
torjunnan lujittaminen;

digitalisoiminen ja toimivuuden 
parantaminen, myös tapauksen mukaan 
parantamalla julkisten palvelujen 
saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta, 
yksinkertaistamalla menettelyjä ja 
edistämällä hallinnollista yhteistyötä, 
oikeusvaltioperiaatteen sekä keskinäisen 
valvonnan toteutuminen, 
oikeusjärjestelmän uudistaminen sekä 
petosten, korruption, rahanpesun ja 
veropetosten torjunnan lujittaminen;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) liiketoimintaympäristö, myös 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja 
yhteisötalouden yrityksille, 
uudelleenteollistaminen, yksityissektorin 
kehittäminen, tuote- ja palvelumarkkinat, 
investoinnit, julkinen osallistuminen 
yrityksiin, yksityistämisprosessit, kauppa ja 
suorat ulkomaiset sijoitukset, kilpailu ja 
julkiset hankinnat, toimialakohtainen 
kestävä kehitys sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin ja digitalisaation tuki;

c) kestävä liiketoimintaympäristö, 
erityisesti pienille ja keskisuurille 
yrityksille ja yhteisötalouden yrityksille, 
uudelleenteollistaminen, yksityissektorin 
kehittäminen, tuote- ja palvelumarkkinat, 
kestävien ja sosiaalisten investointien 
edistäminen, julkinen osallistuminen 
yrityksiin, yksityistämisprosessit, kauppa ja 
suorat ulkomaiset sijoitukset, kilpailu ja 
julkiset hankinnat, toimialakohtainen 
kestävä kehitys sekä tutkimuksen, 
innovoinnin, digitalisaation ja 
automaation tuki;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) koulutus, työvoimapolitiikka ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu 
työpaikkojen luomiseksi, täydennys- ja 
uudelleenkoulutus erityisesti digitaalisten 
taitojen osalta, medialukutaito, aktiivinen 
kansalaisuus, köyhyyden ja liiallisen 
tulojen eriarvoisuuden torjunta, 

d) koulutus, elinikäinen oppiminen, 
nuorisopolitiikka, osallistava 
työvoimapolitiikka laadukkaiden 
työpaikkojen luomiseksi, räätälöity 
täydennys- ja uudelleenkoulutus erityisesti 
digitaalisten taitojen osalta, myös 
tutkijoiden taitojen lisäämiseksi ja koko 
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sukupuolten tasa-arvo, sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen, riittävät ja 
osallistavat sosiaaliturvajärjestelmät, 
yleisesti saatavilla olevat ja kohtuuhintaiset 
kansanterveys- ja 
terveydenhuoltojärjestelmät sekä koheesio-
, turvapaikka-, muuttoliike- ja 
rajapolitiikat;

akateemisen henkilöstön yksilöllisten 
urasuunnitelmien parantamiseksi, sekä 
toimenpiteet tutkimuksen ja kehittämisen 
(t&k) alan parantamiseksi, mukaan 
lukien t&k-tulosten parempi 
hyödyntäminen markkinoilla, 
mahdollisuus saada rahoitusta 
t&k-toimintaan sekä medialukutaito, 
aktiivinen kansalaisuus, köyhyyden ja 
liiallisten tulo- ja varallisuuserojen 
torjunta, sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen, riittävät, laadukkaat, 
kohtuuhintaiset ja osallistavat 
sosiaaliturvajärjestelmät, yleisesti 
saatavilla olevat ja kohtuuhintaiset 
kansanterveys- ja 
terveydenhuoltojärjestelmät, aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen, taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus, sekä pelastuspalvelu-, 
turvapaikka-, muuttoliike- ja rajapolitiikat;

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sosiaalisen suojelun toimenpiteet, 
joissa keskitytään haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten 
vammaisiin henkilöihin, vähemmistöihin, 
köyhyydessä eläviin lapsiin, 
ikääntyneisiin ja maahanmuuttajiin, 
työntekijöiden osallistumiseen ja 
edustukseen, työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun vahvistamiseen ja 
työmarkkinaosapuolten valmiuksien 
kehittämiseen, eriarvoisuuden ja 
kaikenlaisen syrjinnän vähentämiseen 
myös sosiaaliavustusten, tukiavustusten ja 
stipendien sekä sellaisten 
eläkeuudistustoimenpiteiden avulla, joissa 
keskitytään eläkejärjestelmien 
kestävyyteen työntekijöiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien kannalta sekä 
naisten ja miesten yhtäläisiin 
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mahdollisuuksiin hankkia eläkeoikeuksia, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanon mukaisesti, samalla kun 
autetaan varmistamaan, että ketään ei 
jätetä jälkeen;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) toimenpiteet, joilla vähennetään 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa 
puuttumalla sukupuolten välisiin 
palkkaeroihin sekä sopivilla perhevapailla 
ja joustavilla työjärjestelyillä sekä lisätään 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
muun muassa varmistamalla yhtäläiset 
mahdollisuudet ja urakehitys, helposti 
saatavilla oleva ja kohtuuhintainen 
hoivainfrastruktuuri, mukaan lukien 
kohtuuhintainen laadukas lastenhoito 
sekä vanhusten ja vammaisten hoito;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) ammatillinen koulutus, 
mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja 
työmarkkinoille integroituminen, myös 
nuorille, keskittyen taitoihin, joilla 
tuetaan digitaalista muutosta ja vihreää 
siirtymää, yrittäjätaitoihin ja monialaisiin 
taitoihin, sekä kaikkien työntekijöiden, 
myös liikkuvien työntekijöiden ja 
rajatyöntekijöiden, työolojen 
parantaminen;
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d d) toimenpiteet, joilla parannetaan 
lasten ja opiskelijoiden pääsyä 
koulutukseen sekä nuorten 
integroitumista työmarkkinoille muun 
muassa vähentämällä köyhyyttä, 
parantamalla koulutusinfrastruktuuria ja 
virallisen ja epävirallisen koulutuksen 
saatavuutta ja tarjoamalla 
työmarkkinamahdollisuuksia, myös 
palkallista harjoittelua;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d e) toimenpiteet, joilla parannetaan 
julkisten laitosten valmiuksia taata 
liikkuvien työntekijöiden ja 
rajatyöntekijöiden oikeudet, mukaan 
lukien turvalliset ja yhtäläiset työolot ja 
lakisääteiset palkat;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) politiikat, joilla toteutetaan 
digitaalinen muutos ja vihreä siirtymä, 
sähköisen hallinnon ratkaisuja, sähköinen 
hankintamenettely, liitettävyys, datan 
saatavuus ja hallinta, verkko-oppiminen, 
tekoälyyn perustuvien ratkaisujen käyttö, 
kestävän kehityksen ympäristöpilari ja 
ympäristönsuojelu sekä ilmastotoimia ja 

e) politiikat, joilla hillitään 
ilmastonmuutosta ja joilla toteutetaan 
vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos, 
sähköisen hallinnon ratkaisuja, sähköinen 
hankintamenettely, liitettävyys, datan 
saatavuus ja hallinta, verkko-oppiminen ja 
digitaalinen koulutus, tekoälyyn 
perustuvien ratkaisujen käyttö taaten 
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liikkuvuutta, edistetään kiertotaloutta, 
energia- ja resurssitehokkuutta ja 
uusiutuvia energialähteitä, 
monipuolistetaan energialähteitä ja 
varmistetaan energiaturvallisuus sekä 
edistetään maatalousalaa, maaperän ja 
luonnon monimuotoisuuden suojelua, 
kalataloutta ja maaseutualueiden kestävää 
kehitystä; ja

samalla inhimillisen valvonnan periaate, 
kestävän kehityksen ympäristöpilari ja 
ympäristönsuojelu sekä ilmastotoimia ja 
kestävää liikkuvuutta, edistetään 
kiertotaloutta, energia- ja 
resurssitehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä, monipuolistetaan 
energialähteitä ja varmistetaan 
energiaturvallisuus sekä edistetään 
maatalousalaa, maaperän ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelua, kalataloutta 
sekä maaseutualueiden, syrjäisten tai 
väestökadosta kärsivien alueiden kestävää 
kehitystä; ja

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) finanssialan politiikat, muun 
muassa finanssiosaamisen edistäminen, 
rahoitusvakaus, rahoituksen saatavuus ja 
reaalitalouden luotottaminen sekä tietojen 
ja tilastojen tuottaminen, tarjoaminen ja 
laadunvalvonta.

f) finanssialan politiikat, muun 
muassa finanssiosaamisen edistäminen ja 
ylivelkaantumisen vastaiset toimet, 
rahoitusvakaus, rahoituksen saatavuus ja 
reaalitalouden luotottaminen sekä tietojen 
ja tilastojen tuottaminen, tarjoaminen ja 
laadunvalvonta.

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

f a) toimenpiteet kansallisen 
infrastruktuurin kehittämiseksi edelleen 
politiikan, talouden, hallinnon, 
digitaalitalouden, turvallisuuden, 
asumisen, terveydenhuollon, liikenteen, 
ympäristön, hankintojen ja koulutuksen 
aloilla;
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) toimenpiteet, joilla on merkitystä 
valmistauduttaessa euroalueen 
jäsenyyteen jäsenvaltioissa, sekä 
politiikat, joilla kannustetaan nimellistä ja 
todellista lähentymistä kohti 
euroalueeseen liittymistä niissä 
jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Välineen määrärahoilla voidaan 
kattaa myös menoja, jotka liittyvät 
välineen hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja 
viestintätoimiin, mukaan lukien unionin 
poliittisia painopisteitä koskeva komission 
tiedottaminen sikäli kuin painopisteet 
liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, sekä 
tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 
tietoteknisiin verkkoihin liittyviä menoja, 
mukaan lukien organisaation omat 
tietotekniikkavälineet, ja kaikkia muita 
teknisen ja hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu ohjelman 
hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa 
myös kustannuksia, jotka aiheutuvat muista 
tukitoimista, kuten laadunvalvonnasta ja 
teknisten tukitoimien seurannasta kentällä, 
sekä vertaisneuvonnasta ja 
rakenneuudistusten arviointiin ja 
toteuttamiseen liittyvistä 

2. Välineen määrärahoilla voidaan 
kattaa myös menoja, jotka liittyvät 
välineen hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, 
sidosryhmien ja asiantuntijoiden 
kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimiin, 
mukaan lukien unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva komission 
tiedottaminen sikäli kuin painopisteet 
liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, sekä 
tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 
tietoteknisiin verkkoihin liittyviä menoja, 
mukaan lukien organisaation omat 
tietotekniikkavälineet, ja kaikkia muita 
teknisen ja hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu ohjelman 
hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa 
myös kustannuksia, jotka aiheutuvat muista 
tukitoimista, kuten laadunvalvonnasta ja 
teknisten tukitoimien seurannasta kentällä, 
sekä vertaisneuvonnasta ja 
rakenneuudistusten arviointiin ja 
toteuttamiseen liittyvistä 
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asiantuntijapalveluista. asiantuntijapalveluista.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioille yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa 
myönnettyjä varoja voidaan niiden 
pyynnöstä siirtää välineen käyttöön. 
Komissio käyttää kyseisiä varoja joko 
suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai 
välillisesti saman artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti. Kyseiset varat on 
käytettävä asianomaisen jäsenvaltion 
hyväksi.

3. Jäsenvaltioille yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa 
myönnettyjä varoja voidaan niiden 
pyynnöstä siirtää välineen käyttöön 
enintään 10 prosenttia jäsenvaltion 
talousarviomäärärahoista. Komissio 
käyttää kyseisiä varoja joko suoraan 
varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti tai välillisesti 
saman artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti. Kyseiset varat on käytettävä 
asianomaisen jäsenvaltion hyväksi, myös 
alue- ja paikallistasolla.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) kuulemiset, joihin osallistuu laaja 
joukko sidosryhmiä eri foorumeilla, 
mukaan lukien naisjärjestöt ja 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
edustajat ja työmarkkinaosapuolet;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta – i i alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) työvierailut jäsenvaltioihin tai 
kolmansiin maihin, jotta virkamiehet 
voivat hankkia tai lisätä määrättyjä asioita 

ii) parhaiden käytäntöjen vaihto 
jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden 
välillä, jotta virkamiehet voivat hankkia tai 
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koskevaa asiantuntemustaan tai tietojaan; lisätä määrättyjä asioita koskevaa 
asiantuntemustaan tai tietojaan;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) selvitykset, tutkimustoiminta, 
analyysit, mielipidemittaukset, arvioinnit ja 
vaikutustenarvioinnit sekä oppaiden, 
raporttien ja koulutusaineiston laatiminen 
ja julkaiseminen;

g) selvitykset, tutkimustoiminta, 
analyysit, mielipidemittaukset, 
toteutettavuustutkimukset, tekniset 
hankkeet ja asiakirjat, arvioinnit ja 
vaikutustenarvioinnit, 
sukupuolivaikutusten arvioinnit, joiden 
tuloksia vaihdetaan automaattisesti 
jäsenvaltioiden kesken ja komission 
kanssa, jotta varmistetaan 
mahdollisimman suuri avoimuus ja 
unionin laajuisen politiikan 
johdonmukaisuus sukupuolten tasa-arvon 
alalla, sekä oppaiden, raporttien ja 
koulutusaineiston laatiminen ja 
julkaiseminen;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

h) viestintähankkeet, joiden tavoitteina 
ovat oppiminen, myös verkko-oppiminen, 
yhteistyö, tietoisuuden lisääminen, tiedon 
levittäminen ja hyvien käytäntöjen vaihto 
esimerkiksi tekemällä teknisiä 
opintovierailuja jäsenvaltioihin, jotka ovat 
toteuttaneet vastaavia uudistuksia; 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden sekä 
mediakampanjoiden ja -tapahtumien 
järjestäminen, myös konserniviestintä ja 
tapauksen mukaan viestintä sosiaalisten 
verkostojen välityksellä;
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaiset toimet on voitava rahoittaa 
välineestä edellyttäen, että ne on aloitettu 
1 päivästä helmikuuta 2020 alkaen ja että 
niillä pyritään 3 ja 4 artiklassa 
asetettuihin tavoitteisiin. 

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän välineen kautta 
myönnettävää teknistä tukea haluavan 
jäsenvaltion on esitettävä komissiolle 
teknistä tukea koskeva pyyntö, jossa 
esitetään 5 artiklan mukaiset 
soveltamisalaan kuuluvat politiikanalat ja 
painopisteet, joille se hakee tukea. Nämä 
pyynnöt on toimitettava viimeistään 
kalenterivuoden 31 päivänä lokakuuta. 
Komissio voi antaa ohjeistusta 
pääkohdista, jotka tukipyynnössä on 
esitettävä.

1. Tämän välineen kautta 
myönnettävää teknistä tukea haluavan 
jäsenvaltion on asianomaisia 
työmarkkinaosapuolia asianmukaisesti 
kuultuaan esitettävä komissiolle teknistä 
tukea koskeva pyyntö, jossa esitetään 
5 artiklan mukaiset soveltamisalaan 
kuuluvat politiikanalat ja painopisteet, 
joille se hakee tukea. Nämä pyynnöt on 
toimitettava viimeistään kalenterivuoden 
31 päivänä lokakuuta. Komissio voi antaa 
ohjeistusta pääkohdista, jotka 
tukipyynnössä on esitettävä, ja se voi 
edelleen edistää ja kannustaa teknisen 
tuen käyttöä jäsenvaltioissa, joilla tuen 
tarve on suuri.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat milloin tahansa 
toimittaa pyyntöjä, jotka kuuluvat tämän 
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artiklan 2 kohdan d ja e alakohdan 
piiriin, ja erityisesti pyyntöjä, jotka 
liittyvät jäsenvaltioiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien tarkistamiseen 
ja parantamiseen, muuttaakseen tai 
korvatakseen ehdotuksiaan asetuksen 
(EU) YYY/XX (elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta 
annettu asetus) 18 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan 
käynnistämien uudistusten toteuttaminen 
erityisesti elpymisen tukemiseksi 
[asetuksen (EU) YYY/XX mukaisesti], 
kestävän talouskasvun ja työpaikkojen 
luomisen edistämiseksi ja palautumis- ja 
kestokyvyn parantamiseksi;

a) jäsenvaltioiden omasta aloitteestaan 
käynnistämien uudistusten toteuttaminen 
erityisesti kestävän elpymisen tukemiseksi 
[asetuksen (EU) YYY/XX mukaisesti], 
kestävän talouskasvun saavuttamiseksi ja 
laadukkaiden työpaikkojen luomisen, 
sosiaalisen osallisuuden, riittävän 
sosiaalisen suojelun, talouden paremman 
kilpailukyvyn ja ympäristönsuojelun 
edistämiseksi, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi sekä sosiaalisen ja 
taloudellisen palautumis- ja kestokyvyn 
parantamiseksi;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) talouden ohjausprosessien 
yhteydessä toteutettavien kasvua 
ylläpitävien ja palautumis- ja kestokykyä 
parantavien uudistusten, erityisesti 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä annettujen 
maakohtaisten suositusten tai muiden 
unionin oikeuden täytäntöönpanoon 

c) talouden ohjausprosessien 
yhteydessä toteutettavien kasvua lisäävien, 
sosiaalisesti tasapainoisten ja palautumis- 
ja kestokykyä parantavien sekä kestävää 
kehitystä ja kestävää työllisyyttä tukevien 
uudistusten, erityisesti talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
annettujen maakohtaisten suositusten tai 
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liittyvien toimien, toteuttaminen; muiden unionin oikeuden, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden tai Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
toimien, toteuttaminen;

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

d a) elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien tarkistaminen 
ja parantaminen;

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

d b) teknistä tukea koskevan pyynnön 
5 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa 
tarkoitetuilla politiikan aloilla esittävän 
jäsenvaltion on täsmennettävä, miten sen 
pyyntö vaikuttaa 
työmarkkinainstituutioihin, myös 
työmarkkinaosapuoliin, ja 
mahdollisuuksien mukaan täsmennettävä, 
miten työmarkkinaosapuolet on tarkoitus 
ottaa mukaan kansallisten sääntöjen ja 
käytäntöjen mukaisesti;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) jos tekninen tuki on tarpeen 
sellaisen maakohtaisen suosituksen 
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täytäntöönpanemiseksi, joka edellyttää 
työmarkkinaosapuolten osallistumista, 
työmarkkinaosapuolille ilmoitetaan 
viipymättä pyynnön esittämisestä sekä 
niiden osallistumista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän arvion perusteella ja ottaen 
huomioon unionin rahastoista tai muista 
unionin ohjelmista rahoitettavat käynnissä 
olevat toimet ja toimenpiteet komissio 
sopii asianomaisen jäsenvaltion kanssa 
tuen painopistealat, tavoitteet, 
suuntaa-antavan aikataulun, toteutettavien 
tukitoimenpiteiden soveltamisalan ja 
tällaisen teknisen tuen arvioidun 
kokonaisrahoitusosuuden, jotka 
vahvistetaan yhteistyö- ja 
tukisuunnitelmassa.

Tämän arvion perusteella ja ottaen 
huomioon unionin rahastoista tai muista 
unionin ohjelmista rahoitettavat käynnissä 
olevat toimet ja toimenpiteet komissio 
sopii asianomaisen jäsenvaltion kanssa 
tuen painopistealat, tavoitteet, 
suuntaa-antavan aikataulun, toteutettavien 
tukitoimenpiteiden soveltamisalan ja 
tällaisen teknisen tuen arvioidun 
kokonaisrahoitusosuuden sekä tarvittaessa 
työmarkkinaosapuolten osallistumisen, 
jotka vahvistetaan yhteistyö- ja 
tukisuunnitelmassa.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa asianomaisen 
jäsenvaltion suostumuksella yhteistyö- ja 
tukisuunnitelman tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ilman 
aiheetonta viivytystä. Asianomainen 
jäsenvaltio voi kieltäytyä antamasta 
tällaista suostumusta, kun kyse on 
arkaluonteisista tai luottamuksellisista 
tiedoista, joiden luovuttaminen 
vaarantaisi jäsenvaltion yleisen edun.

1. Komissio toimittaa yhteistyö- ja 
tukisuunnitelman tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ilman aiheetonta viivytystä, 
demokraattisen vastuuvelvollisuuden ja 
unionin toimien näkyvyyden 
varmistamiseksi.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan 
säännösten estämättä komissio toimittaa 
yhteistyö- ja tukisuunnitelman Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle seuraavissa 
olosuhteissa:

Poistetaan.

a) heti kun asianomainen jäsenvaltio 
on poistanut kaikki arkaluonteiset tai 
luottamukselliset tiedot, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun;
b) kohtuullisen ajan kuluttua, kun 
asiaa koskevien tietojen luovuttaminen ei 
vaikuttaisi kielteisesti tukitoimenpiteiden 
toteuttamiseen, ja joka tapauksessa 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
siitä, kun tällaiset toimenpiteet on 
toteutettu yhteistyö- ja tukisuunnitelman 
mukaisesti.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos eurooppalaisen ohjausjakson 
puitteissa ja erityisesti maakohtaisissa 
suosituksissa on yksilöity haasteita, jotka 
edellyttävät kiireellisiä uudistuksia, mutta 
kyseinen jäsenvaltio ei hyödynnä 
myönnettyä rahoitusta riittävästi tai 
komissio on keskeyttänyt tämän 
rahoituksen, alue- ja paikallistason 
toimia, joilla puututaan kyseisiin 
haasteisiin, on edelleen tuettava teknisen 
tuen välineestä.

Tarkistus 55
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Teknisen tuen toteuttamiseksi 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä työohjelmat ja 
ilmoittaa niistä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

6. Teknisen tuen toteuttamiseksi 
komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä työohjelmat 16 b artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varojen oikea-aikaisen saatavuuden 
varmistamiseksi rajattu osa työohjelmaa on 
varattava erityistoimenpiteitä varten siltä 
varalta, että on tarpeen toteuttaa välittömiä 
toimia odottamattomissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, 
kuten taloudessa oleva vakava häiriö tai 
merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat 
vakavasti jäsenvaltion taloudelliseen tai 
sosiaaliseen tilanteeseen ja joihin se ei voi 
vaikuttaa.

Varojen oikea-aikaisen saatavuuden 
varmistamiseksi työohjelman rajattu osa, 
joka on siitä enintään 5 prosenttia1 a, on 
varattava erityistoimenpiteitä varten siltä 
varalta, että on tarpeen toteuttaa välittömiä 
toimia odottamattomissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, 
kuten taloudessa oleva vakava häiriö tai 
merkittävät olosuhteet, jotka vaikuttavat 
vakavasti jäsenvaltion taloudelliseen tai 
sosiaaliseen tilanteeseen ja joihin se ei voi 
vaikuttaa.

_______________________
1 a. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistavat eri välineiden 
täydentävyyden, synergian, 
johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden 

a) varmistavat eri välineiden 
täydentävyyden, synergian, 
johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden 
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unionin, kansallisella ja tapauksen 
mukaan alueellisella tasolla, erityisesti 
suhteessa unionin rahastoista rahoitettaviin 
toimenpiteisiin, sekä suunnitteluvaiheessa 
että toteuttamisen aikana;

unionin, kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla, erityisesti suhteessa 
unionin rahastoista rahoitettaviin 
toimenpiteisiin, sekä suunnitteluvaiheessa 
että toteuttamisen aikana;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varmistavat toteuttamisesta 
vastaavien tahojen tiiviin yhteistyön 
unionin, kansallisella ja tapauksen 
mukaan alueellisella tasolla, jotta välineen 
puitteissa voidaan toteuttaa yhtenäisiä ja 
tehokkaita tukitoimia.

c) varmistavat toteuttamisesta 
vastaavien tahojen tiiviin yhteistyön 
unionin, kansallisella , alueellisella ja 
paikallisella tasolla, jotta välineen 
puitteissa voidaan toteuttaa yhtenäisiä ja 
tehokkaita tukitoimia.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vuosikertomus Puolivuotiskertomus

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta.

1. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti kaksi kertaa vuodessa 
kertomuksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta.
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vuosikertomus sisältää tietoja 
seuraavista:

2. Puolivuotiskertomus sisältää tietoja 
seuraavista:

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Väliarviointikertomus sisältää 
erityisesti tietoja siitä, missä määrin 3 ja 
4 artiklassa tarkoitetut välineen tavoitteet 
on saavutettu, sekä tietoja varojen käytön 
tehokkuudesta ja välineen eurooppalaisesta 
lisäarvosta. Siinä käsitellään myös sitä, 
ovatko kaikki tavoitteet ja toimet edelleen 
merkityksellisiä.

2. Väliarviointikertomus sisältää 
erityisesti tietoja siitä, missä määrin 3 ja 
4 artiklassa tarkoitetut välineen tavoitteet 
on saavutettu, sekä tietoja varojen käytön 
riittävyydestä ja tehokkuudesta ja välineen 
eurooppalaisesta lisäarvosta. Siinä 
käsitellään myös sitä, ovatko kaikki 
tavoitteet ja toimet edelleen 
merkityksellisiä.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Avoimuus

1. Edunsaajat varmistavat suuren 
yleisön hyödyksi teknisen tuen välineen 
toimien ja rahoitusvirtojen 
mahdollisimman suuren avoimuuden. 
Tällaista avoimuutta rajoitetaan 
ainoastaan liikesalaisuuteen liittyvillä 
säädöksillä, sovellettavilla 
tietosuojasäännöillä tai unionin elinten 
suorittamilla käynnissä olevilla 
hallinnollisilla tai rikosoikeudellisilla 
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tutkimuksilla.
2. Edunsaajien on direktiivin 
(EU) 2019/10241 a mukaisesti julkaistava 
kaikki hankkeitaan koskevat 
merkitykselliset tiedot standardoidussa, 
vertailukelpoisessa, avoimessa ja 
koneellisesti luettavassa muodossa 
virallisessa rekisterissä, joka on julkisesti 
saatavilla, mukaan lukien muun muassa 
seuraavat: hankkeita koskevat ehdotukset, 
ilmoitus siitä, ettei eturistiriitoja ole, 
kokouspöytäkirjat, vaikutustenarvioinnit, 
sopimukset, arviointi- ja 
tarkastuskertomukset sekä kaikki julkiset 
hankinnat julkaistaan EU:n avoimen 
datan portaalissa. 
3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
kaikki yhteistyön tulokset (tiedot, 
tutkimukset, ohjelmistotyökalut jne.) 
yleisön saataville tai selitettävä aineiston 
luottamuksellisuuden luonne. 
4. Kaikkien 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen julkaistujen tietojen on 
oltava saatavilla toistaiseksi. Unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
tarjottava yhteistyötä logistisilla toimilla, 
jotta kaikki tämä data pysyy yleisön 
saatavilla senkin jälkeen, kun edunsaajaa 
ei enää ole olemassa.
_____________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/1024, annettu 
20 päivänä kesäkuuta 2019, avoimesta 
datasta ja julkisen sektorin hallussa 
olevien tietojen uudelleenkäytöstä.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
16 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 b artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
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1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 12 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 12 artiklan 
6 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan, jos Euroopan parlamentti 
tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa suurelle 
yleisölle, myös tiedotusvälineiden kautta, 
syrjimättömin perustein.
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