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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.

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 
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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 
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 

(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 
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 
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palautumis- ja kestokykyä, ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta taloudet ja yhteiskunnat 
saadaan takaisin kestävälle elpymisuralle ja 
jotta voidaan kaventaa taloudellisia, 
sosiaalisia ja alueellisia eroja unionissa.

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 
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.

(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 
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 
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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 
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 

(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 
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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.

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)

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)
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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)

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.
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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.

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 

(9) Teknisen tuen välineen 
erityistavoitteisiin olisi kuuluttava 
kansallisten ja paikallisviranomaisten sekä 
työmarkkinaosapuolten auttaminen 
sosiaalisesti vastuullisten ja kestävien 
uudistusten ja investointien suunnitteluun, 
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vaihdon, asianmukaisten menettelyjen ja 
toimintatapojen sekä tuloksellisemman ja 
tehokkaamman henkilöstöhallinnon avulla.

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 
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.
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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

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 

(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. 
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vapaaehtoisten lisärahoitusosuuksien 
käytöstä.

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 
yhteydessä ja talouden sopeutusohjelmien 
toteuttamiseksi. Teknistä tukea olisi 
annettava myös asetuksen (EU) YYY/XX 
mukaisesti laadittavien 
elpymissuunnitelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon.

(13) Teknisen tuen välineestä olisi 
myönnettävä pyynnöstä tukea sellaisiin 
uudistuksiin, joita toteutetaan 
jäsenvaltioissa tai talouden 
ohjausprosessien tai unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyvien toimien 
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.
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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 
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 

(14) Edellisen ohjelman eli 
rakenneuudistusten tukiohjelman nykyisten 
sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti 
teknisen tuen pyyntöjen esittämistä varten 
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 
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tukitarpeisiin, joille teknistä tukea haetaan. 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.

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 

(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 
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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.

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 
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.

(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.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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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 
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 

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 
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asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 
1).

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
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 

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 
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ja talous- ja sosiaalisektorin kohtaamista 
haasteista.

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. 
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
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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, 
oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen, 
oikeusjärjestelmän uudistaminen sekä 
petosten, korruption ja rahanpesun 
torjunnan lujittaminen;

b) instituutioiden uudistaminen sekä 
tehokas, syrjimätön ja palvelukeskeinen 
julkishallinto ja sähköinen hallinto, 
julkisten työvoimapalvelujen 
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;
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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, 
sukupuolten tasa-arvo, sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen, riittävät ja 
osallistavat sosiaaliturvajärjestelmät, 
yleisesti saatavilla olevat ja kohtuuhintaiset 
kansanterveys- ja 
terveydenhuoltojärjestelmät sekä koheesio-
, turvapaikka-, muuttoliike- ja 
rajapolitiikat;

d) koulutus, elinikäinen oppiminen, 
nuorisopolitiikka, osallistava 
työvoimapolitiikka laadukkaiden 
työpaikkojen luomiseksi, räätälöity 
täydennys- ja uudelleenkoulutus erityisesti 
digitaalisten taitojen osalta, myös 
tutkijoiden taitojen lisäämiseksi ja koko 
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 
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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 
mahdollisuuksiin hankkia eläkeoikeuksia, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanon mukaisesti, samalla kun 
autetaan varmistamaan, että ketään ei 
jätetä jälkeen;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
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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;

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 
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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 
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

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 
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 
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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;

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 
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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 
asiantuntijapalveluista.

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 
asiantuntijapalveluista.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioille yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa 

3. Jäsenvaltioille yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa 
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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.

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 
koskevaa asiantuntemustaan tai tietojaan;

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

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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;

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 
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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 
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.
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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 
liittyvien toimien, toteuttaminen;

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 
muiden unionin oikeuden, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden tai Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
toimien, toteuttaminen;
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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 
täytäntöönpanemiseksi, joka edellyttää 
työmarkkinaosapuolten osallistumista, 
työmarkkinaosapuolille ilmoitetaan 
viipymättä pyynnön esittämisestä sekä 
niiden osallistumista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä.
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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.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
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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

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – johdantokappale
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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 
unionin, kansallisella ja tapauksen 
mukaan alueellisella tasolla, erityisesti 

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

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.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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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 
tutkimuksilla.
2. Edunsaajien on direktiivin 
(EU) 2019/10241 a mukaisesti julkaistava 
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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

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

Tarkistus 65
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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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