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EUROOPPALAINEN ALUEELLISEN
YHTEISTYÖN YHTYMÄ (EAYY)

Eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät (EAYY) perustettiin helpottamaan
jäsenvaltioiden ja niiden alue- ja paikallisviranomaisten rajatylittävää, valtioiden välistä ja
alueiden välistä yhteistyötä. Yhtymien puitteissa nämä kumppanit voivat toteuttaa yhteisiä
hankkeita, vaihtaa kokemuksia ja tehostaa aluesuunnittelun koordinointia.

OIKEUSPERUSTA

Asetus (EY) N:o 1082/2006, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
(SEUT) 175 artiklaan
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1302/2013, annettu
17. joulukuuta 2013, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun
asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja toiminnan
selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi

TAUSTA

Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) tarkoituksena on helpottaa ja edistää
jäsenvaltioiden ja niiden alue- ja paikallisviranomaisten rajatylittävää, valtioiden välistä ja
alueiden välistä yhteistyötä. EAYY voi panna täytäntöön unionin osarahoittamia ohjelmia
tai toteuttaa muita rajatylittäviä yhteistyötoimia riippumatta siitä, osallistuuko unioni niiden
rahoitukseen. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi
— rajatylittävien liikenneinfrastruktuurien tai sairaaloiden ylläpito

— rajatylittävien kehityshankkeiden toteutus tai hallinnointi

— kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihto

— sellaisten rajatylittävien yhteisten ohjelmien hallinnointi, joista voidaan rahoittaa EAYY-
kumppaneille tärkeitä hankkeita.

Nykyään on yksi EAYY (European Urban Knowledge Network), jonka jäsenillä ei ole
yhteistä maantieteellistä rajaa. Se on foorumi, jolla voi keskustella ja vaihtaa kokemuksia
kaupunkirakentamisesta.
EAYY hyödyttää jäseniään monin tavoin:
— kumppanit voivat muodostaa erillisen oikeussubjektin ja toteuttaa yhteisiä aloitteita

monessa jäsenvaltiossa yhteisten säännösten pohjalta

— eri jäsenvaltioiden toimijat voivat tehdä yhteistyötä yhteisissä aloitteissa tarvitsematta
allekirjoittaa kansainvälistä sopimusta, joka kansallisten parlamenttien olisi ratifioitava
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— jäsenvaltiot voivat vastata yhteisesti ja suoraan EU:n alueohjelmien puitteissa
avattuihin ehdotuspyyntöihin ja toimia niiden yhteydessä yhtenä yhteisenä
hallinnointiviranomaisena.

RAKENNE

EAYY:ssä voi olla kumppaneita vähintään kahden jäsenvaltion alueelta ja yhdestä tai
useammasta seuraavista ryhmistä:
— jäsenvaltiot

— alueviranomaiset

— paikallisviranomaiset

— julkisoikeudelliset laitokset

— yhteisöt, jotka koostuvat yhteen tai useampaan tällaiseen ryhmään kuuluvista elimistä.

EAYY toimii jäsentensä nimissä ja puolesta. Jäsenet tekevät erityisen sopimuksen EAYY:n
perussäännöstä. Sopimuksessa määrätään EAYY:n organisaatiosta ja toiminnasta. Sopimus
koskee ainoastaan jäsenten määrittelemää yhteistyön alaa. EAYY on toimivaltainen vain
jäsentensä toimivallan mukaisesti. Se ei voi saada julkisen viranomaisen toimivaltuuksia, kuten
poliisitoimeen liittyviä valtuuksia ja sääntelyvaltuuksia.
Sopimuksen tulkinnassa ja täytäntöönpanossa sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa
yhtymällä on virallinen kotipaikka. Jäsenet voivat päättää, perustetaanko EAYY erillisenä
oikeussubjektina vai delegoidaanko sen tehtävät jollekin jäsenistä.
Jäsenet laativat EAYY:n ohjeellisen vuotuisen talousarvion, jonka toteuttamisesta
esitetään vuosittain riippumattomien asiantuntijoiden varmentama toimintakertomus. Jäsenten
taloudellinen vastuu on suhteessa näiden rahoitusosuuteen talousarviosta, kunnes velat on
maksettu.

SAAVUTUKSET

Tähän mennessä on perustettu 46 alueellisen yhteistyön yhtymää unionin 18 jäsenvaltiossa.
Niitä perustetaan koko ajan lisää. Vuonna 2011 perustettiin seitsemän ja vuonna 2013 yksitoista
uutta yhtymää. Parhaillaan ollaan perustamassa 19:ää uutta yhtymää. Alueiden komitea ylläpitää
EAYY-rekisteriä.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Alueellisen yhteistyön yhtymistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1082/2006 otettiin huomioon
Euroopan parlamentin esittämät pyynnöt, jotka koskivat erityisesti alueellisen yhteistyön
määritelmää, jäsenvaltioiden rahoitusvastuun täsmentämistä, sovellettavaa lainsäädäntöä ja
säännöksiä EAYY:n perussäännön julkaisemisesta ja/tai rekisteröimisestä. Neuvosto hyväksyi
myös parlamentin ehdotuksen soveltaa EAYY:n toimintaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa
yhtymällä on virallinen kotipaikka.
Parlamentti ja neuvosto muuttivat alueellisen yhteistyön yhtymistä annettua asetusta
vuoden 2013 lopussa. Tavoitteena oli selkiyttää olemassa olevia sääntöjä ja yksinkertaistaa
yhtymien perustamista ja toimintaa. Muutettua asetusta sovelletaan 22. kesäkuuta 2014 alkaen.
Koska koheesiopolitiikkaa koskevat säädökset annetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä
noudattaen, parlamentti on neuvoston kanssa yhdenvertainen lainsäätäjä.



Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 3

Parlamentti seuraa tiiviisti uusien yhtymien perustamista. Se kehotti hallintotavasta ja
kumppanuudesta kansallisella, alueellisella ja hankekohtaisella tasolla aluepolitiikan alalla
21. lokakuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa (P6_TA(2008)0492)[1] jäsenvaltioita, jotka
eivät ole vielä mukauttaneet kansallista lainsäädäntöään EAYY:n täytäntöönpanoa varten,
tekemään sen mahdollisimman pian.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]EUVL C 15 E, 21.1.2010, s. 10.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P6_TA(2008)0492
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