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LYHYET PERUSTELUT

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

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

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

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

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin tasolla talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso on se kehys, 
jossa määritellään kansallisten uudistusten 
painopisteet ja seurataan niiden 
toteutumista. Jäsenvaltiot laativat omat 
kansalliset monivuotiset 
investointistrategiansa, joilla kyseisiä 
uudistusten painopisteitä tuetaan. 
Strategiat olisi esitettävä yhdessä 
vuotuisten kansallisten uudistusohjelmien 
kanssa, ja niissä olisi esiteltävä ja 
sovitettava yhteen ensisijaisia 
investointihankkeita, joita on tarkoitus 
tukea kansallisella ja/tai unionin 
rahoituksella. Lisäksi niillä olisi 
varmistettava unionin rahoituksen 
johdonmukainen käyttö ja maksimoitava 
sen taloudellisen tuen lisäarvo, jota 
saadaan tapauksen mukaan ohjelmista, 
joita unioni tukee Euroopan 
aluekehitysrahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan meri- 
ja kalatalousrahaston ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan investointien 
vakautusjärjestelyn ja InvestEU:n 
puitteissa.

(3) Unionin tasolla talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso on se kehys, 
jossa määritellään kansallisten uudistusten 
painopisteet ja seurataan niiden 
toteutumista. Jäsenvaltiot laativat omat 
kansalliset monivuotiset 
investointistrategiansa, joilla tuetaan 
kyseisiä uudistusten painopisteitä samalla 
kun otetaan huomioon alueellisiin eroihin 
liittyvät investointitarpeet ja haasteet. 
Strategiat olisi esitettävä yhdessä 
vuotuisten kansallisten uudistusohjelmien 
kanssa sen jälkeen, kun niistä on kuultu 
laajalti kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä, kuten 
työmarkkinaosapuolia, ja niissä olisi 
esiteltävä ja sovitettava yhteen ensisijaisia 
investointihankkeita, joita on tarkoitus 
tukea kansallisella ja/tai unionin 
rahoituksella. Lisäksi niillä olisi 
varmistettava unionin rahoituksen 
johdonmukainen käyttö ja maksimoitava 
sen taloudellisen tuen lisäarvo, jota 
saadaan tapauksen mukaan ohjelmista, 
joita unioni tukee Euroopan 
aluekehitysrahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan meri- 
ja kalatalousrahaston ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan investointien 
vakautusjärjestelyn ja InvestEU:n 
puitteissa. Jäsenvaltioiden ja komission 
olisi varmistettava ohjelman ja muiden 
unionin välineiden välinen koordinointi, 
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täydentävyys ja johdonmukaisuus 
erityisesti välttämällä kaikkia 
päällekkäisyyksiä koko prosessin aikana.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Eurooppalaisen ohjausjakson 
tavoitteiden osana rakenteellisten 
uudistusten olisi perustuttava 
yhteisvastuullisuuteen, yhdentymiseen ja 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, ja 
niiden tavoitteena olisi oltava luoda 
laadukkaita työpaikkoja ja kestävää 
kasvua ja parantaa näin kaikkien unionin 
kansalaisten elintasoa sekä varmistaa 
tasa-arvoisuus, osallisuus ja sosiaalisen 
suojelun saatavuus kaikille Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeisten 
periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Talous- ja finanssikriisi on 
osoittanut, että vahvoihin taloudellisiin ja 
sosiaalisiin rakenteisiin perustuvien 
terveiden ja sopeutumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Rakenneuudistusten 
toteuttaminen on yksi unionin 
toimintapoliittinen painopiste, koska 
rakenneuudistusten tavoitteena on tehdä 
elpymisestä kestävää, vapauttaa 
kasvupotentiaali, parantaa 
mukautumiskykyä ja tukea ylöspäin 
tapahtuvaa lähentymistä. 
Rakenneuudistusten jatkaminen voi myös 

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

Rakenneuudistusten olisi myös osaltaan 
vahvistettava taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, lisättävä 
tuottavuutta ja investointeja, luotava 
suotuisat taloudelliset ja sosiaaliset 
olosuhteet kestävälle kasvulle ja 
työllisyydelle sekä puututtava 
väestönkehityksen haasteisiin unionissa. 
Niiden olisi autettava kehittämään 
mukautumiskykyisiä työmarkkinoita, 
edistämään kunnollisia työsuhteita ja 
lisäämään sosiaalista osallisuutta. Lisäksi 
uudistusten tarkoituksena on auttaa 
poistamaan pullonkauloja ja luoda 
suotuisa ympäristö investoinneille sekä 
pienille ja keskisuurille yrityksille, 
mukaan lukien innovatiiviselle ja 
kestävälle uudelleenteollistamiselle. 
Erityisesti koulutusjärjestelmien 
uudistuksilla olisi edistettävä taloudellisen 
toiminnan kasvua ja samalla luotava 
edellytykset keskipitkän ja pitkän 
aikavälin kasvulle.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2017/82519 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 ohjelman mukaista teknistä tukea 
jäsenvaltion pyynnöstä useilla eri 
politiikanaloilla. Rakenneuudistusten 
tukiohjelmasta saatujen alustavien 
kokemusten perusteella tekniselle tuelle on 
kysyntää noin nelinkertaisesti (vuonna 
2017) ja noin viisinkertaisesti (vuonna 

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2017/82519 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 ohjelman mukaista teknistä tukea 
jäsenvaltion pyynnöstä useilla eri 
politiikanaloilla. Rakenneuudistusten 
tukiohjelmasta saatujen alustavien 
kokemusten perusteella tekniselle tuelle on 
kysyntää noin nelinkertaisesti (vuonna 
2017) ja noin viisinkertaisesti (vuonna 



PE645.062v02-00 8/35 AD\1200173FI.docx

FI

2018) sen vuotuisiin määrärahoihin 
nähden.

2018) sen vuotuisiin määrärahoihin 
nähden, minkä johdosta komissio ehdotti 
sen talousarvion kasvattamista vuosiksi 
2019 ja 2020.

__________________ __________________
19 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).

19 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).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Unionin toimielimillä ja elimillä 
on runsaasti kokemusta valmiuksien 
lisäämiseen sekä koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanoon liittyvän erityistuen 
antamisesta jäsenvaltioiden kansallisille 
sekä alue- ja paikallisviranomaisille. Tätä 
kokemusta olisi hyödynnettävä, jotta 
voidaan parantaa unionin valmiuksia 
tukea halukkaita jäsenvaltioita niiden 
kasvupotentiaalin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kehittämisessä 
toimenpitein, joiden tavoitteena on nostaa 
työllisyysastetta, torjua syrjäytymistä ja 
köyhyyttä sekä parantaa yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten laadukkaiden koulutus-, 
hoiva- ja terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuutta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
parantaa nykyistä tuen antamista 
jäsenvaltioille koskevaa kehystä 
tarjoamalla teknisen tuen lisäksi suoraa 
taloudellista tukea. Tätä varten olisi 
perustettava uusi uudistusten tukiohjelma, 
jäljempänä ’ohjelma’, jolla tarjotaan 
tehokkaita kannustimia rakenneuudistusten 
toteutuksen vauhdittamiseksi 
jäsenvaltioissa. Ohjelman olisi oltava 
kattava, ja siinä olisi hyödynnettävä 
komission ja jäsenvaltioiden kokemuksia 
muiden välineiden ja ohjelmien käytöstä. 
Lisäksi ohjelmalla olisi jatkettava 
rakenneuudistusten tukiohjelman toimia ja 
toimintatapaa, koska ne ovat osoittautuneet 
erittäin hyödyllisiksi kansallisten 
viranomaisten hallinnollisten valmiuksien 
kehittämisessä eri politiikanaloilla ja koska 
jäsenvaltiot ovat arvostaneet niitä, ja sen 
olisi perustuttava Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarissa, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteissa vahvistettuihin periaatteisiin. 
Ohjelmaan olisi sisällyttävä myös 
kohdennettu tuki uudistuksille niissä 
jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro mutta joilla on velvollisuus ottaa 
yhtenäisvaluutta käyttöön.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ohjelman yleistavoitteena on lisätä 
yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, 
tuottavuutta, kasvua ja työllisyyttä. Tätä 
tarkoitusta varten siinä olisi tarjottava 
taloudellisia kannustimia rakenteellisten 
haasteiden ratkomiseen, ja sen avulla 

(13) Ohjelman yleistavoitteena on lisätä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, investointeja, 
kilpailukykyä, tuottavuutta, kestävää 
kasvua, työpaikkojen luomista, sosiaalista 
osallisuutta ja työllisyyttä. Tätä tarkoitusta 
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jäsenvaltioiden olisi voitava parantaa 
instituutioidensa sekä talous- ja 
sosiaalisektorin hallinnollisia valmiuksia.

varten siinä olisi tarjottava taloudellisia 
kannustimia rakenteellisten haasteiden 
ratkomiseen, ja sen avulla jäsenvaltioiden 
olisi voitava parantaa instituutioidensa sekä 
talous- ja sosiaalisektorinsa hallinnollisia 
ja institutionaalisia valmiuksia. Lisäksi on 
aiheellista säätää alue- ja 
paikallisviranomaisten asianmukaisesta 
osallistumisesta rakenneuudistuksen 
valmisteluun ja toteuttamiseen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Ohjelman olisi edistettävä 
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 ohjelman puitteissa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Sen varmistamiseksi, että 
ohjelmasta tuettavia uudistuksia toteutetaan 
kaikilla talouden ja yhteiskunnan 
avainaloilla ja että ne kattavat myös 
sosiaaliset näkökohdat, komission olisi 
jäsenvaltion pyynnöstä annettava 
ohjelmasta sekä taloudellista että teknistä 
tukea monilla eri politiikanaloilla, jotka 
liittyvät muun muassa julkiseen varain- ja 
omaisuudenhoitoon, institutionaalisiin ja 
hallinnollisiin uudistuksiin, 
liiketoimintaympäristöön, 
rahoitussektoriin, tuotemarkkinoihin, 
digitaalisen kehityksen hyödyntämiseen, 
palveluihin ja työvoimaan, ammatillisiin 
taitoihin, lapsi-, nuoriso- ja 
vanhuspolitiikkaan, koulutukseen, 
kestävään kehitykseen, kansanterveyteen ja 
sosiaalipalveluihin.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta voidaan täyttää ohjelman 
lisätarpeet, jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus siirtää jäsenvaltioiden 
kanssa yhteistyössä hallinnoitavia 
unionin rahastojen ohjelmoituja varoja 
asiaankuuluvan menettelyn mukaisesti. 
Siirretyt varat olisi pantava täytäntöön 
ohjelman sääntöjen mukaisesti ja 
käytettävä asianomaisen jäsenvaltion 
hyväksi.

Poistetaan.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Uudistusten toteuttamisen 
tukivälineessä on syytä määritellä, 
minkätyyppisille uudistuksille voi saada 
taloudellista tukea. Sen varmistamiseksi, 
että tukikelpoiset uudistukset edistävät 
ohjelman tavoitteita, niillä olisi ratkottava 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä havaittuja 
haasteita, mukaan lukien uudistukset, jotka 
perustuvat maakohtaisiin suosituksiin ja 
joissa otetaan huomioon kullekin 
jäsenvaltiolle määritellyt yksilölliset 
sosiaaliset, taloudelliset ja alueelliset 
indikaattorit ja tilanteet.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Ohjelma voi teknologian 
kehityksen huomioon ottaen osaltaan 
edistää integroitujen investointiohjelmien 
käyttöönottoa ja tehokkaan 
rahoituskehyksen luomista digitaalisia 
infrastruktuureja ja taitoja varten, mikä 
varmistaisi Euroopan alueiden 
maksimaalisen kilpailukyvyn. 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta jäsenvaltioita voidaan 
kannustaa mielekkäällä tavalla saattamaan 
rakenneuudistukset valmiiksi, on 
aiheellista vahvistaa niille kustakin 
välineestä saatavilla oleva 
enimmäisrahoitusosuus kussakin 
jakomenettelyn vaiheessa ja 
ehdotuspyynnössä. Enimmäisrahoitusosuus 
olisi laskettava jäsenvaltioiden 
väestömäärän perusteella. Sen 
varmistamiseksi, että taloudellisia 
kannustimia on käytettävissä ohjelman 
koko soveltamiskaudella, varat olisi 
jaettava jäsenvaltioille vaiheittain. 
Ensimmäisessä vaiheessa, joka kestää 20 
kuukautta, jäsenvaltioiden saatavilla olisi 
oltava puolet (11 000 000 000 euroa) 
uudistusten toteuttamisen tukivälineen 
kokonaismäärärahoista, ja sen aikana ne 
voisivat saada enimmillään koko 
rahoitusosuutensa tekemällä 
uudistussitoumuksia koskevia ehdotuksia.

(20) Jotta jäsenvaltioita voidaan 
kannustaa mielekkäällä tavalla saattamaan 
rakenneuudistukset valmiiksi, samalla kun 
otetaan huomioon sosiaaliset, 
taloudelliset ja alueelliset haasteet ja 
investointitarpeet, on aiheellista vahvistaa 
niille kustakin välineestä saatavilla oleva 
enimmäisrahoitusosuus kussakin 
jakomenettelyn vaiheessa ja 
ehdotuspyynnössä. Enimmäisrahoitusosuus 
olisi laskettava jäsenvaltioiden 
väestömäärän sekä niiden sosiaalisen ja 
taloudellisen tilanteen perusteella niin, 
että mittareina käytetään esimerkiksi 
asukaskohtaista BKT:tä, sosiaalista 
syrjäytymistä, köyhyyttä ja työttömyyttä 
koskevia indikaattoreita. Sen 
varmistamiseksi, että taloudellisia 
kannustimia on käytettävissä ohjelman 
koko soveltamiskaudella, varat olisi 
jaettava jäsenvaltioille vaiheittain. 
Ensimmäisessä vaiheessa, joka kestää 20 
kuukautta, jäsenvaltioiden saatavilla olisi 
oltava 75 prosenttia uudistusten 
toteuttamisen tukivälineen 
kokonaismäärärahoista, ja sen aikana ne 
voisivat saada enimmillään koko 
rahoitusosuutensa tekemällä 
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uudistussitoumuksia koskevia ehdotuksia.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Seuraavassa, ohjelman loppuun 
kestävässä vaiheessa komission olisi 
avoimuuden ja tehokkuuden nimissä 
otettava käyttöön määräaikaisten pyyntöjen 
järjestelmä, jonka mukaisesti jaettaisiin 
välineen kokonaismäärärahojen toinen 
puolikas (11 000 000 000 euroa) sekä 
edellisessä vaiheessa käyttämättä jääneet 
määrät. Tätä varten olisi luotava 
yksinkertaiset menettelyt. Kussakin 
pyynnössä jäsenvaltioita olisi pyydettävä 
esittämään uudistusehdotuksensa 
samanaikaisesti, ja ehdotusten perusteella 
niille voitaisiin antaa niiden 
enimmäisrahoitusosuus 
kokonaisuudessaan. Komission toisessa 
vaiheessa järjestämässä ensimmäisessä 
ehdotuspyynnössä määrän olisi 
avoimuuden nimissä vastattava välineen 
kokonaismäärärahasta jäljellä olevaa osaa 
(11 000 000 000 euroa). Sen jälkeen 
komission olisi järjestettävä 
ehdotuspyyntöjä vain, jos 
kokonaismäärärahaa ei ole käytetty 
kokonaan. Komission olisi hyväksyttävä ja 
julkaistava myöhemmin järjestettävien 
ehdotuspyyntöjen alustava aikataulu, ja sen 
olisi ilmoitettava kunkin pyynnön osalta 
käytettävissä oleva, kokonaismäärärahasta 
jäljellä oleva määrä.

(21) Seuraavassa, ohjelman loppuun 
kestävässä vaiheessa komission olisi 
avoimuuden ja tehokkuuden nimissä 
otettava käyttöön määräaikaisten pyyntöjen 
järjestelmä, jonka mukaisesti jaettaisiin 
loput 25 prosenttia välineen 
kokonaismäärärahoista sekä edellisessä 
vaiheessa käyttämättä jääneet määrät. Tätä 
varten olisi luotava yksinkertaiset 
menettelyt. Kussakin pyynnössä 
jäsenvaltioita olisi pyydettävä esittämään 
uudistusehdotuksensa samanaikaisesti, ja 
ehdotusten perusteella niille voitaisiin 
antaa niiden enimmäisrahoitusosuus 
kokonaisuudessaan. Kustakin 
ehdotuksesta olisi kuultava laajasti 
sidosryhmiä ennen sen virallista 
esittämistä. Komission toisessa vaiheessa 
järjestämässä ensimmäisessä 
ehdotuspyynnössä määrän olisi 
avoimuuden nimissä vastattava välineen 
kokonaismäärärahasta jäljellä olevaa osaa. 
Sen jälkeen komission olisi järjestettävä 
ehdotuspyyntöjä vain, jos 
kokonaismäärärahaa ei ole käytetty 
kokonaan. Komission olisi hyväksyttävä ja 
julkaistava myöhemmin järjestettävien 
ehdotuspyyntöjen alustava aikataulu, ja sen 
olisi ilmoitettava kunkin pyynnön osalta 
käytettävissä oleva, kokonaismäärärahasta 
jäljellä oleva määrä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta voidaan varmistaa keskeisten 
uudistusten omistajuus ja niihin 
keskittyminen, jäsenvaltioiden olisi 
muotoiltava uudistussitoumuksensa niin, 
että niillä vastataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
(myös maakohtaisissa suosituksissa) 
määriteltyihin haasteisiin, ja ehdotettava 
yksityiskohtaisia toimenpiteitä sitoumusten 
toteuttamiseksi, ja toimenpiteisiin olisi 
sisällyttävä tarkoituksenmukaisia 
välitavoitteita ja tavoitteita sekä enintään 
kolmen vuoden mittainen 
toteuttamisaikataulu. Komission ja 

(23) Jotta voidaan varmistaa keskeisten 
uudistusten omistajuus ja niihin 
keskittyminen, jäsenvaltioiden olisi 
muotoiltava uudistussitoumuksensa niin, 
että niillä vastataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
(myös maakohtaisissa suosituksissa) 
määriteltyihin haasteisiin, ja ehdotettava 
yksityiskohtaisia toimenpiteitä sitoumusten 
toteuttamiseksi, ja toimenpiteisiin olisi 
sisällyttävä tarkoituksenmukaisia 
välitavoitteita ja tavoitteita sekä enintään 
kolmen vuoden mittainen 
toteuttamisaikataulu. Komission ja 
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jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tekemään 
tiivistä yhteistyötä koko prosessin ajan.

jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä olisi 
pyrittävä aidosti parantamaan, mikä 
tehostaisi huomattavasti uudistusten 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamien 
uudistussitoumusten luonnetta ja 
merkitystä ja määritettävä avoimien 
kriteerien perusteella kohdennettava määrä. 
Sitä varten sen olisi otettava huomioon 
jäsenvaltioiden toimittamat olennaiset osat 
ja arvioitava, voidaanko jäsenvaltioiden 
ehdottamien uudistussitoumusten odottaa 
vastaavan tehokkaasti talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
havaittuihin haasteisiin, ovatko ne osa 
kokonaisvaltaista uudistuspakettia, 
odotetaanko niiden parantavan 
kansantalouden suorituskykyä ja 

(24) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamien 
uudistussitoumusten luonnetta ja 
merkitystä ja määritettävä avoimien 
kriteerien perusteella kohdennettava määrä. 
Sitä varten sen olisi otettava huomioon 
jäsenvaltioiden toimittamat olennaiset osat 
ja arvioitava niiden alueelliset tarpeet 
huomioon ottaen, voidaanko 
jäsenvaltioiden ehdottamien 
uudistussitoumusten odottaa vastaavan 
tehokkaasti talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä havaittuihin 
haasteisiin, ovatko ne osa kokonaisvaltaista 
uudistuspakettia, odotetaanko niiden 
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häiriönsietokykyä ja odotetaanko niiden 
toteuttamisella olevan pysyviä vaikutuksia 
jäsenvaltiossa esimerkiksi sen ansiosta, että 
sen institutionaaliset ja hallinnolliset 
valmiudet paranevat. Komission olisi 
lisäksi arvioitava, onko odotettavissa, että 
jäsenvaltioiden ehdottamilla sisäisillä 
järjestelyillä, myös välitavoitteilla ja 
tavoitteilla ja niihin liittyvillä 
indikaattoreilla, voidaan varmistaa 
uudistussitoumusten tuloksellinen 
toteuttaminen enintään kolmen vuoden 
ajanjaksolla.

parantavan kansantalouden suorituskykyä 
ja häiriönsietokykyä ja odotetaanko niiden 
toteuttamisella olevan pysyviä vaikutuksia 
jäsenvaltiossa ja aluetasolla esimerkiksi 
sen ansiosta, että jäsenvaltion 
institutionaaliset ja hallinnolliset valmiudet 
paranevat. Komission olisi lisäksi 
arvioitava, onko odotettavissa, että 
jäsenvaltioiden ehdottamilla sisäisillä 
järjestelyillä, myös välitavoitteilla ja 
tavoitteilla ja niihin liittyvillä 
indikaattoreilla, voidaan varmistaa 
uudistussitoumusten tuloksellinen 
toteuttaminen enintään kolmen vuoden 
ajanjaksolla. Rahoitusjärjestelyjen 
yhteydessä ehdotettuja uudistuksia olisi 
lisäksi seurattava eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Komission hyväksymät 
uudistussitoumukset olisi avoimuuden 
nimissä annettava tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ja komission 
olisi toteutettava viestintätoimia tarpeen 
mukaan.

(29) Komission hyväksymät 
uudistussitoumukset olisi avoimuuden 
nimissä annettava tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ja komission 
olisi toteutettava säännöllisiä 
viestintätoimia tarpeen mukaan.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Jotta uudistukset olisivat kestäviä 
pitkällä aikavälillä, on lisäksi 
välttämätöntä, että kunkin jäsenvaltion 
viranomaiset ymmärtävät ohjelman 
poliittisen soveltamisalan ja tarjoavat 
mahdollisimman kattavat tiedot 
ohjelmasta ja sitoutuvat siihen 
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mahdollisimman laajalti.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset 
säännöt talousarviositoumuksia, maksuja, 
maksujen keskeyttämistä ja peruuttamista 
sekä varojen takaisinperintää varten. 
Maksujen olisi perustuttava komission 
myönteiseen arvioon jäsenvaltion 
uudistussitoumusten toteuttamisesta. 
Rahoitus olisi voitava keskeyttää ja 
peruuttaa, jos jäsenvaltio ei ole toteuttanut 
uudistussitoumuksiaan tyydyttävällä 
tavalla. Jotta voidaan varmistaa uudistusten 
pysyvä vaikutus niiden toteutuksen jälkeen, 
olisi vahvistettava kohtuullinen ajanjakso 
uudistusten pysyvyyden määrittelemiseksi 
rahoitusosuuden maksamisen jälkeen. Viisi 
vuotta olisi katsottava kohtuulliseksi 
asiassa sovellettavaksi vähimmäisajaksi. 
Olisi otettava käyttöön 
tarkoituksenmukaiset kuulemismenettelyt 
sen varmistamiseksi, että rahoituksen 
keskeyttämistä, peruuttamista ja 
maksettujen määrien takaisinperintää 
koskevassa komission päätöksessä 
kunnioitetaan jäsenvaltioiden oikeutta 
esittää huomautuksia.

(31) Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset 
säännöt talousarviositoumuksia, 
ennakkomaksuja, maksuja, maksujen 
keskeyttämistä ja peruuttamista sekä 
varojen takaisinperintää varten. Maksujen 
olisi perustuttava komission myönteiseen 
arvioon jäsenvaltion uudistussitoumusten 
toteuttamisesta. Rahoitus olisi voitava 
keskeyttää ja peruuttaa, jos jäsenvaltio ei 
ole toteuttanut uudistussitoumuksiaan 
tyydyttävällä tavalla. Jotta voidaan 
varmistaa uudistusten pysyvä vaikutus 
niiden toteutuksen jälkeen, olisi 
vahvistettava kohtuullinen ajanjakso 
uudistusten pysyvyyden määrittelemiseksi 
rahoitusosuuden maksamisen jälkeen. Viisi 
vuotta olisi katsottava kohtuulliseksi 
asiassa sovellettavaksi vähimmäisajaksi. 
Olisi otettava käyttöön 
tarkoituksenmukaiset kuulemismenettelyt 
sen varmistamiseksi, että rahoituksen 
keskeyttämistä, peruuttamista ja 
maksettujen määrien takaisinperintää 
koskevassa komission päätöksessä 
kunnioitetaan jäsenvaltioiden oikeutta 
esittää huomautuksia.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Teknisen tuen välineen osalta 
voidaan todeta, että jäsenvaltiot ovat 
hyödyntäneet rakenneuudistusten 

(32) Teknisen tuen välineen osalta 
voidaan todeta, että jäsenvaltiot ovat 
hyödyntäneet rakenneuudistusten 
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tukiohjelmassa tarjolla olevaa teknistä apua 
kasvavassa määrin ja yli alustavien 
odotusten. Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat 
pyytäneet rakenneuudistusten 
tukiohjelmasta tukea, ja pyynnöt koskevat 
kaikkia kyseisen ohjelman soveltamisalaan 
kuuluvia politiikanaloja. Sen vuoksi 
rakenneuudistusten tukiohjelman keskeiset 
piirteet olisi säilytettävä, mukaan lukien 
toimet, joihin voi saada teknisen 
tukivälineen rahoitusta.

tukiohjelmassa tarjolla olevaa teknistä apua 
kasvavassa määrin ja yli alustavien 
odotusten, minkä seurauksena ehdotettiin 
sen talousarvion kasvattamista vuosiksi 
2019 ja 2020. Lähes kaikki jäsenvaltiot 
ovat pyytäneet rakenneuudistusten 
tukiohjelmasta tukea, ja pyynnöt koskevat 
kaikkia kyseisen ohjelman soveltamisalaan 
kuuluvia politiikanaloja. Sen vuoksi 
rakenneuudistusten tukiohjelman keskeiset 
piirteet olisi säilytettävä, mukaan lukien 
toimet, joihin voi saada teknisen 
tukivälineen rahoitusta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) Ohjelman teknisen tuen välineestä 
olisi jatkossakin tuettava sellaisia 
uudistuksia, joita jäsenvaltiot toteuttavat 
omasta aloitteestaan, joita toteutetaan 
talouden ohjausprosessien tai unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien 
toimien yhteydessä tai joilla parannetaan 
unionin kilpailukykyä, luodaan 
kunnollisia työpaikkoja, lisätään 
tuottavuutta, vauhditetaan reaalitalouteen 
tehtäviä kestäviä investointeja, pyritään 
takaamaan laadukkaat terveys- ja 
koulutuspalvelut, torjutaan köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä, vahvistetaan 
unionin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta sekä 
avustetaan niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
toteuttaneet konkreettisia toimia 
voidakseen liittyä euroalueeseen. Teknistä 
tukea olisi annettava myös talouden 
sopeutusohjelmien toteuttamiseksi ja 
ohjelman muista välineistä rahoitettavien 
uudistusten valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jotta voidaan varmistaa varojen 
tehokas ja johdonmukainen kohdentaminen 
unionin talousarviosta ja moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattaminen, 
ohjelman mukaisten toimien olisi oltava 
yhdenmukaisia käynnissä olevien unionin 
ohjelmien kanssa ja täydennettävä niitä 
siten, että vältetään päällekkäisen 
rahoituksen myöntäminen samoihin 
menoihin. Komission ja jäsenvaltioiden 
olisi erityisesti huolehdittava tehokkaasta 
koordinoinnista prosessin kaikissa 
vaiheissa, jotta voidaan taata 
rahoituslähteiden johdonmukaisuus, 
yhtenäisyys, täydentävyys ja 
yhteisvaikutus, tekninen apu mukaan 
lukien.

(42) Jotta voidaan varmistaa varojen 
tehokas, avoin ja johdonmukainen 
kohdentaminen unionin talousarviosta ja 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
noudattaminen, ohjelman mukaisten 
toimien olisi oltava yhdenmukaisia 
käynnissä olevien unionin ohjelmien 
kanssa ja täydennettävä niitä siten, että 
vältetään päällekkäisen rahoituksen 
myöntäminen samoihin menoihin. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
erityisesti huolehdittava tehokkaasta 
koordinoinnista prosessin kaikissa 
vaiheissa, jotta voidaan taata 
rahoituslähteiden johdonmukaisuus, 
yhtenäisyys, täydentävyys ja 
yhteisvaikutus, tekninen apu mukaan 
lukien.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) edistää sellaisten kansallisten 
rakenteellisten uudistushaasteiden 
ratkaisemista, joiden avulla pyritään 
parantamaan kansantalouksien 
suorituskykyä ja edistämään taloudellisten 
ja sosiaalisten rakenteiden kestävyyttä 
jäsenvaltioissa ja tukemaan siten 
yrittäjyyttä ja työllisyyttä, yrityksiä pienet 
ja keskisuuret yritykset mukaan lukien, 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, 
investointeja, tuottavuutta, sosiaalista 
osallisuutta ja kestävää kasvua sekä 
kehittämään mukautumiskykyisiä 
työmarkkinoita ja puuttumaan 
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väestönkehityksen haasteisiin Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, 
jotta varmistetaan ympäristön kannalta ja 
sosiaalisesti kestävä ja demokraattinen 
unioni, jonka perustana ovat 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet ja Pariisin 
sopimuksen velvoitteiden täyttäminen; ja

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistää jäsenvaltioiden 
hallinnollisten valmiuksien vahvistamista 
instituutioiden, hallinnon, julkishallinnon 
ja talous- ja sosiaalisektorin kohtaamiin 
haasteisiin vastaamiseksi.

(b) edistää jäsenvaltioiden sekä 
paikallis- ja alueviranomaisten 
hallinnollisten ja institutionaalisten 
valmiuksien vahvistamista instituutioiden, 
hallinnon, julkishallinnon ja talous- ja 
sosiaalisektorin kohtaamiin haasteisiin 
vastaamiseksi.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 ja 5 artiklassa vahvistettujen 
yleisten ja erityistavoitteiden on liityttävä 
yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, 
tuottavuutta, tutkimusta ja innovointia, 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua, 
työllisyyttä ja investointeja koskeviin 
politiikanaloihin ja erityisesti yhteen tai 
useampaan seuraavista:

Edellä 4 ja 5 artiklassa vahvistettujen 
yleisten ja erityistavoitteiden on liityttävä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä, 
tuottavuutta, tutkimusta ja innovointia, 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua, 
työllisyyttä ja investointeja koskeviin 
politiikanaloihin ja erityisesti yhteen tai 
useampaan seuraavista:

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
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6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) liiketoimintaympäristö, myös 
pienille ja keskisuurille 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) liiketoimintaympäristö, varsinkin 
pienille ja keskisuurille yrityksille, 
uudelleenteollistaminen, yksityissektorin 
kehittäminen, tuote- ja palvelumarkkinat, 
julkiset investoinnit, julkinen 
osallistuminen yrityksiin, 
yksityistämisprosessit, kauppa ja suorat 
ulkomaiset sijoitukset, kilpailu ja julkiset 
hankinnat, toimialakohtainen kestävä 
kehitys sekä tutkimuksen, innovoinnin ja 
digitalisaation tuki, yrittäjyyteen 
kannustavien olosuhteiden edistäminen ja 
oikeudenmukainen siirtymä vähähiiliseen 
talouteen niin, että ketään ei jätetä 
jälkeen;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) koulutus, elinikäinen oppiminen, 
osallistava työvoimapolitiikka, 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistaminen työpaikkojen luomiseksi, 
täydennys- ja uudelleenkoulutus 
erityisesti oikeudenmukaista siirtymää 
varten, yhtäläiset mahdollisuudet ja 
yhtäläinen pääsy kaikille, parempi 
tulevaisuus heikommassa asemassa 
oleville lapsille, nuorille ja vanhuksille, 
digitaaliset taidot, köyhyyden ja 
eriarvoisuuden torjunta, sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen, 
sosiaaliturvajärjestelmät, sosiaalisen 
infrastruktuurin kehittäminen, 
kansanterveys ja 
terveydenhuoltojärjestelmät sekä koheesio-
, turvapaikka-, muuttoliike- ja 
rajapolitiikat;
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) politiikat, joilla toteutetaan 
ilmastotoimia ja liikkuvuutta ja edistetään 
energia- ja resurssitehokkuutta ja 
uusiutuvia energialähteitä, 
monipuolistetaan energialähteitä ja 
varmistetaan energiaturvallisuus sekä 
edistetään maatalousalaa, kalataloutta ja 
maaseutualueiden kestävää kehitystä; ja 

(e) politiikat, joilla toteutetaan 
ilmastotoimia ja liikkuvuutta, torjutaan 
energiaköyhyyttä, edistetään energia- ja 
resurssitehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä, monipuolistetaan 
energialähteitä ja varmistetaan 
energiaturvallisuus sekä edistetään 
maatalousalaa, kalataloutta ja 
maaseutualueiden ja raja-alueiden 
kestävää kehitystä; ja

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio, jonka rahayksikkö ei ole 
euro, ei 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä ole toteuttanut 
lähentymisvälineen yhteydessä 
todistettavia toimenpiteitä yhtenäisvaluutan 
käyttöön ottamiseksi sovitussa 
aikataulussa, kyseiselle jäsenvaltiolle 

Jos jäsenvaltio, jonka rahayksikkö ei ole 
euro, ei 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä ole toteuttanut 
lähentymisvälineen yhteydessä 
todistettavia toimenpiteitä yhtenäisvaluutan 
käyttöön ottamiseksi sovitussa 
aikataulussa, kyseiselle jäsenvaltiolle 



PE645.062v02-00 24/35 AD\1200173FI.docx

FI

lähentymisvälineen taloudellisen tuen 
osiosta 26 artiklan nojalla myönnettävä 
enimmäismäärä kohdennetaan uudelleen 
tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitettuun uudistusten 
toteuttamisen tukivälineeseen. Komissio 
antaa tätä koskevan päätöksen annettuaan 
jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa kahden kuukauden 
kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

lähentymisvälineen taloudellisen tuen 
osiosta 26 artiklan nojalla saatavilla 
olevasta enimmäismäärästä voidaan 
tämän jälkeen myöntää rahoitusta 
ehdotuksille, jotka on laadittu 
kansalaisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten avustuksella ja 
joiden tarkoituksena on edistää avointa 
keskustelua ja tiedotuskampanjoita 
yhtenäisvaluutan käyttöönotosta 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Komissio antaa 
tätä koskevan päätöksen annettuaan 
jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa kahden kuukauden 
kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelman määrärahoilla voidaan 
kattaa myös menoja, jotka liittyvät 
ohjelman 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 
kunkin 3 artiklassa tarkoitetun välineen 
yhteydessä myös kustannuksia, jotka 
aiheutuvat muista tukitoimista, kuten 
laadunvalvonnasta ja teknisten tukitoimien 
seurannasta kentällä, sekä 
vertaisneuvonnasta ja rakenneuudistusten 
arviointiin ja toteuttamiseen liittyvistä 

3. Ohjelman määrärahoilla voidaan 
kattaa myös menoja, jotka liittyvät 
ohjelman hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin ja tiedotus- ja 
viestintätoimiin kansallisella sekä tarpeen 
mukaan alue- ja paikallistasolla, 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 kunkin 3 artiklassa tarkoitetun 
välineen yhteydessä myös kustannuksia, 
jotka aiheutuvat muista tukitoimista, kuten 
laadunvalvonnasta ja teknisten tukitoimien 
seurannasta kentällä, sekä 
vertaisneuvonnasta ja rakenneuudistusten 
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asiantuntijapalveluista. arviointiin ja toteuttamiseen liittyvistä 
asiantuntijapalveluista.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioille yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa 
myönnettyjä varoja voidaan niiden 
pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. 
Komissio käyttää kyseisiä varoja joko 
suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai 
välillisesti saman artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja 
on mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

Poistetaan.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Enimmäisrahoitusosuus, jonka kukin 
jäsenvaltio voi saada 7 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetusta uudistusten 
toteuttamisen tukivälineen 
kokonaisrahoituksesta, vahvistetaan 
liitteessä I. Tämä enimmäisrahoitusosuus 
lasketaan selkeästi ja avoimesti kullekin 
jäsenvaltiolle käyttäen kyseisessä liitteessä 
esitettyjä kriteerejä ja menetelmää niin, 
että perusteena on kunkin jäsenvaltion 
väestömäärä sekä sosiaalinen ja 
taloudellinen tilanne, jonka mittareina 
käytetään asukaskohtaista BKT:tä, 
sosiaalista syrjäytymistä, köyhyyttä ja 
työttömyyttä koskevia indikaattoreita. 
Tämä enimmäisrahoitusosuus voidaan 
myöntää kullekin jäsenvaltiolle joko 
kokonaan tai osaksi 10 artiklassa kuvatun 
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jakomenettelyn kussakin vaiheessa ja 
kussakin ehdotuspyynnössä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio asettaa saataville 20 
kuukauden ajaksi tämän asetuksen 
soveltamispäivästä alkaen 11 000 000 000 
euroa eli 50 prosenttia 7 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetusta 
kokonaisrahoituksesta. Kukin jäsenvaltio 
voi ehdottaa, että sille myönnetään 9 
artiklassa tarkoitettu 
enimmäisrahoitusosuus 11 artiklan 
mukaisesti esitettyjen uudistussitoumusten 
toteuttamista varten.

2. Komissio asettaa saataville 20 
kuukauden ajaksi tämän asetuksen 
soveltamispäivästä alkaen 75 prosenttia 7 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetusta kokonaisrahoituksesta. Kukin 
jäsenvaltio voi ehdottaa, että sille 
myönnetään 9 artiklassa tarkoitettu 
enimmäisrahoitusosuus 11 artiklan 
mukaisesti esitettyjen uudistussitoumusten 
toteuttamista varten.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson päättymistä seuraavan jakson 
ajaksi komissio asettaa saataville 
11 000 000 000 euroa eli jäljelle jäävät 50 
prosenttia 7 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetusta uudistusten 
toteuttamisen tukivälineen 
kokonaisrahoituksesta sekä määrän, jota ei 
ole jaettu 2 kohdan mukaisesti uudistusten 
toteuttamisen tukivälineen puitteissa 
järjestettyjen ja julkaistujen 
ehdotuspyyntöjen perusteella. 
Ensimmäisen ehdotuspyynnön perusteella 
pyritään jakamaan 11 000 000 000 euroa.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson päättymistä seuraavan jakson 
ajaksi komissio asettaa saataville jäljelle 
jäävät 25 prosenttia 7 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetusta uudistusten 
toteuttamisen tukivälineen 
kokonaisrahoituksesta sekä määrän, jota ei 
ole jaettu 2 kohdan mukaisesti uudistusten 
toteuttamisen tukivälineen puitteissa 
järjestettyjen ja julkaistujen 
ehdotuspyyntöjen perusteella.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos jäsenvaltio haluaa saada tukea 
uudistusten toteuttamisen tukivälineestä, 
sen on esitettävä komissiolle 
uudistussitoumuksia koskeva ehdotus 
yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten ja sidosryhmien 
kanssa ja kuultuaan 
työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisyhteiskuntaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
XX/xx1 a 6 artiklan mukaisesti. 
Ehdotuksessa on esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa määritettyihin 
haasteisiin liittyvien rakenneuudistusten 
toteuttamiseksi sekä välitavoitteet, 
tavoitteet ja enintään kolme vuotta kestävä 
aikataulu uudistusten toteuttamiselle.

__________________________
1 a Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) XX/xx, annettu 
XX, Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahasto plussaa, 
koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, 
sisäisen turvallisuuden rahastoa ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälinettä koskevista 
rahoitussäännöistä (EUVL L ...).

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
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11 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uudistuksen odotetut taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset asianomaisessa 
jäsenvaltiossa ja mahdollisuuksien mukaan 
sen heijastusvaikutukset muissa 
jäsenvaltioissa;

(b) uudistuksen odotetut taloudelliset, 
sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset 
asianomaisessa jäsenvaltiossa ja 
mahdollisuuksien mukaan sen 
heijastusvaikutukset muissa 
jäsenvaltioissa;

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) sosiaaliset indikaattorit, joita 
ehdotetulla uudistuksella on tarkoitus 
parantaa, sekä miten uudistus edistää 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa vahvistettujen periaatteiden ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumista;

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) ennen ehdotuksen virallista 
esittämistä toteutetun kuulemisen laajuus;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta – a alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

 – maakohtaisissa suosituksissa ja 
muissa komission virallisesti antamissa 
talouspolitiikan eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon liittyvissä asiakirjoissa; tai

 – maakohtaisissa suosituksissa ja 
muissa komission virallisesti antamissa 
talouspolitiikan eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon liittyvissä asiakirjoissa, 
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maaraportit mukaan lukien; tai

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) saavat aikaan myönteisiä 
sosiaalisia vaikutuksia ja 
ympäristövaikutuksia kyseisessä 
jäsenvaltiossa;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos jäsenvaltio ei enää pysty 
toteuttamaan uudistussitoumuksia ja niihin 
liittyviä välitavoitteita ja tavoitteita joko 
osittain tai kokonaan tai jos sosiaalisten ja 
taloudellisten indikaattorien muutos 
vaikuttaa merkittävästi jäsenvaltion 
tekemään alkuperäiseen ehdotukseen 
objektiivisten olosuhteiden vuoksi, 
jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
perustellun pyynnön 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen muuttamiseksi tai 
korvaamiseksi. Jäsenvaltio voi tätä varten 
joko muuttaa uudistussitoumuksiaan tai 
esittää kokonaan uudet 
uudistussitoumukset.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on raportoitava 
uudistussitoumusten saavuttamisessa 
tapahtuvasta edistymisestä säännöllisesti 

Jäsenvaltion on raportoitava 
uudistussitoumusten saavuttamisessa 
tapahtuvasta edistymisestä säännöllisesti 
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talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 3 
kohdan toisen alakohdan soveltamista. 
Jäsenvaltioita kehotetaan raportoimaan 
etenemisestä kohti uudistusten toteutumista 
kansallisissa uudistusohjelmissaan. 
Raportointia koskevat yksityiskohtaiset 
järjestelyt ja aikataulu, mukaan lukien 
menettely, jonka mukaisesti komissiolle 
annetaan pääsy merkityksellisiin 
taustatietoihin, vahvistetaan 12 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa päätöksessä.

talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 3 
kohdan toisen alakohdan soveltamista. 
Jäsenvaltioita kehotetaan raportoimaan 
etenemisestä kohti uudistusten toteutumista 
kansallisissa uudistusohjelmissaan, 
mukaan lukien toimista, joita on 
toteutettu koordinoinnin varmistamiseksi 
tämän ohjelman, Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen sekä muiden 
unionin rahoittamien ohjelmien välillä. 
Raportointia koskevat yksityiskohtaiset 
järjestelyt ja aikataulu, mukaan lukien 
menettely, jonka mukaisesti komissiolle 
annetaan pääsy merkityksellisiin 
taustatietoihin, vahvistetaan 12 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa päätöksessä.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä artiklassa tarkoitettu 
rahoitusosuuksien maksaminen 
jäsenvaltioille tehdään 
talousarviomäärärahojen mukaisesti ja 
käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.

3. Tässä artiklassa tarkoitettu 
rahoitusosuuksien maksaminen 
jäsenvaltioille voi sisältää jäsenvaltion 
pyynnöstä suoritetun ennakkomaksun, ja 
se tehdään talousarviomäärärahojen 
mukaisesti ja käytettävissä olevan 
rahoituksen puitteissa.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos jäsenvaltio ei ole toteuttanut 
tarvittavia toimenpiteitä kuuden kuukauden 
kuluessa keskeytyksen alkamisesta, 
komissio peruuttaa rahoitusosuuden 
määrän varainhoitoasetuksen 14 artiklan 1 
kohdan nojalla annettuaan jäsenvaltiolle 
tilaisuuden esittää huomautuksensa kahden 

7. Jos jäsenvaltio ei ole toteuttanut 
tarvittavia toimenpiteitä kuuden kuukauden 
kuluessa keskeytyksen alkamisesta, 
komissio peruuttaa rahoitusosuuden 
määrän varainhoitoasetuksen 14 artiklan 1 
kohdan nojalla annettuaan jäsenvaltiolle 
tilaisuuden esittää huomautuksensa kahden 
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kuukauden kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

kuukauden kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta. Komissio varmistaa, 
että uudistuksen täytäntöönpanosta 
tällaisessa jäsenvaltiossa vastaavat 
kansalaisjärjestöt ja paikallisviranomaiset 
hyötyvät edelleen ohjelmasta.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
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19 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) toimet, joilla voidaan edistää 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteissa vahvistettujen periaatteiden 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä X vahvistetaan 
enimmäisrahoitusosuus, jonka kukin 
jäsenvaltio voi saada 7 artiklan 2 kohdan c 
alakohdan i alakohdassa tarkoitetusta 
kokonaisrahoituksesta. Tämä 
enimmäisrahoitusosuus lasketaan kunkin 
tukikelpoisen jäsenvaltion väestömäärän 
perusteella käyttäen kyseisessä liitteessä 
esitettyjä kriteereitä ja menetelmää, ja sitä 
sovelletaan 10 artiklassa kuvatun 
jakomenettelyn kussakin vaiheessa ja 

Enimmäisrahoitusosuus, jonka kukin 
jäsenvaltio voi saada 7 artiklan 2 kohdan c 
alakohdan i alakohdassa tarkoitetusta 
kokonaisrahoituksesta, vahvistetaan 
liitteessä X. Tämä enimmäisrahoitusosuus 
lasketaan kullekin tukikelpoiselle 
jäsenvaltiolle käyttäen kyseisessä liitteessä 
esitettyjä kriteerejä ja menetelmää niin, 
että perusteena on kunkin jäsenvaltion 
väestömäärä sekä sosiaalinen ja 
taloudellinen tilanne, jonka mittareina 
käytetään asukaskohtaista BKT:tä, 
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kussakin ehdotuspyynnössä. sosiaalista syrjäytymistä, köyhyyttä ja 
työttömyyttä koskevia indikaattoreita, ja 
sitä sovelletaan 10 artiklassa kuvatun 
jakomenettelyn kussakin vaiheessa ja 
kussakin ehdotuspyynnössä.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoisen jäsenvaltion on 
esitettävä tämän lähentymisvälineen 
taloudellista tukea koskevaan osioon 
perustuva uudistussitoumuksia koskeva 
ehdotus 11 artiklan mukaisesti.

1. Tukikelpoisen jäsenvaltion on 
esitettävä tämän lähentymisvälineen 
taloudellista tukea koskevaan osioon 
perustuva uudistussitoumuksia koskeva 
ehdotus 11 artiklan mukaisesti laajan ja 
hyvin dokumentoidun julkisen 
kuulemisprosessin jälkeen.
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