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LYHYET PERUSTELUT 

Komission 29. toukokuuta 2018 antama ehdotus asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta 

ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) 

koskevista erityissäännöksistä sisältää huomattavia muutoksia alueellisen yhteistyön yleiseen 

rakenteeseen sekä tuleviin rajatylittävän yhteistyön ohjelmiin. 

Ensimmäinen merkittävä muutos on komission ehdotus uudistaa yhteistyön osa-alueita muun 

muassa keskittymällä rajatylittävässä yhteistyössä maarajoihin ja sisällyttämällä merirajoilla 

tehtävä rajatylittävä yhteistyö laajennettuun valtioiden välisen yhteistyön ja 

merialueyhteistyön osa-alueeseen. Valmistelija katsoo, että tämä vaarantaisi nykyiset ja 

tulevat rajatylittävää merialueyhteistyötä koskevat ohjelmat ja erityisesti Välimeren alueella 

toteutettava ohjelmat. Interregin tavoitteena olisi oltava vahvojen yhteyksien luominen ja 

kumppanuuksien vahvistaminen sellaisten naapurimaiden välillä, joilla on yhteinen maa- tai 

meriraja. Tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse Välimeren aluetta koskevista ohjelmista, 

sillä investoiminen siellä sijaitseviin kumppanimaihin ja niiden vakauteen merkitsee samalla 

investoimista Euroopan unionin turvallisuuteen ja vakauteen. Valmistelija ehdottaa siksi 

tarkistuksia, joilla otetaan uudelleen käyttöön rajatylittävän merialueyhteistyön ohjelmat, 

myös silloin, kun ei ole olemassa kiinteää yhteyttä meren yli, ja muokkaa näin ollen 

määrärahoja osa-alueen 1 hyväksi. 

Toinen ehdotuksessa Interreg-asetukseksi esitetty merkittävä muutos on se, että sovellettaisiin 

yhteisiä sääntöjä sekä jäsenvaltioiden väliseen sisäiseen yhteistyöhön että EU-jäsenvaltioiden 

ja EU:n ulkopuolisten maiden väliseen yhteistyöhön. Interreg-asetuksessa vahvistetut säännöt 

vaikuttavat siksi myös rajatylittävän yhteistyön ohjelmiin, joita osarahoitetaan EU:n ulkoisista 

rahoitusvälineistä, kuten naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä (NDICI) 

ja liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA III). 

Tämä on merkittävä muutos nykyiseen ajanjaksoon 2014–2020 verrattuna, sillä ulkoisiin 

rajatylittävän yhteistyön ohjelmiin sovelletaan tällä hetkellä erityisiä täytäntöönpanoasetuksia. 

Valmistelija ehdottaa, että aina, kun ulkoisia rahoitusvälineitä käytetään Interreg-ohjelmien 

osarahoittamiseen, niitä koskevissa kulloisissakin asetuksissa mainitut niiden tavoitteet ja 

toimintalinjat otetaan täysimääräisesti huomioon ja mainitaan erikseen Interreg-asetuksessa. 

Interreg-asetusta koskevassa ehdotuksessa mainitaan jo Interreg-ohjelmiin osoitettavat IPA III 

-välineen ja NDICI-välineen kokonaismäärärahojen osuudet. Joustavuuden lisäämiseksi 

valmistelija ehdottaa, että poistetaan varsinaiset määrät ja lisätään sen sijaan viittaukset 

IPA III- ja NDICI-asetuksiin olettaen, että liikkumavarat vahvistetaan kyseisissä asetuksissa. 

Vaikka toimet eri rahastojen yksinkertaistamiseksi ja niiden välisten synergioiden 

maksimoimiseksi ovat tervetulleita, valmistelija katsoo, ettei ulkoisten rahoitusvälineiden 

tärkeimpiä tavoitteita saisi unohtaa. Tämän vuoksi hän ehdottaa tähän liittyviä muutoksia ja 

toteaa, että Interreg-asetuksen mukaisen ulkoisen rajatylittävän yhteistyön olisi täydennettävä 

liittymistä valmistelevien välineiden ja naapuruuspolitiikan välineiden soveltamisalaan 

kuuluvia rajatylittäviä yhteistyöohjelmia. IPA-tuella olisi edelleen tuettava IPA-tuensaajien 

pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä 

aluekehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön unionin makroaluestrategioita. NDICI-tuen 

osalta EU:n olisi kehitettävä edelleen erityistä suhdetta naapurimaihin tavoitteena luoda 

unionin ulkoisten toimien tavoitteisiin ja periaatteisiin perustuva alue, jolla vallitsee vauraus 

ja hyvä naapuruus. 
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Valmistelija katsoo myös, että kumppanimaille olisi sallittava enemmän joustoa ohjelma-

asiakirjojen toimittamisessa, sillä kokemus on osoittanut, että ne tarvitsevat enemmän aikaa, 

koska niiden menettelyt eivät vastaa EU:n jäsenvaltioiden menettelyjä. 

TARKISTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon 

seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-

sopimus’, 176 artiklassa määrätään, että 

Euroopan aluekehitysrahaston (’EAKR’) 

tarkoituksena on myötävaikuttaa 

keskeisimmän alueellisen epätasapainon 

poistamiseen unionissa. SEUT-sopimuksen 

kyseisen artiklan ja 174 artiklan toisen ja 

kolmannen kohdan mukaisesti EAKR:n 

tehtävänä on osaltaan vähentää alueiden 

välisiä kehityseroja sekä muita 

heikommassa asemassa olevien alueiden 

jälkeenjääneisyyttä siten, että erityistä 

huomiota on kiinnitettävä tiettyihin 

alueluokkiin, joihin kuuluvat erityisesti 

rajaseutualueet. 

(1) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-

sopimus’, 176 artiklassa määrätään, että 

Euroopan aluekehitysrahaston (’EAKR’) 

tarkoituksena on myötävaikuttaa 

keskeisimmän alueellisen epätasapainon 

poistamiseen unionissa. SEUT-sopimuksen 

kyseisen artiklan ja 174 artiklan toisen ja 

kolmannen kohdan mukaisesti EAKR:n 

tehtävänä on osaltaan vähentää alueiden 

välisiä kehityseroja sekä muita 

heikommassa asemassa olevien alueiden 

jälkeenjääneisyyttä siten, että erityistä 

huomiota on kiinnitettävä tiettyihin 

alueluokkiin, joihin kuuluvat erityisesti 

maaseutualueet, teollisuuden 

muutosprosessissa olevat alueet ja 

vakavista ja pysyvistä luontoon tai 

väestöön liittyvistä haitoista kärsivät 

alueet, kuten pohjoisimmat alueet, joiden 

väestöntiheys on erittäin alhainen, sekä 

saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueet. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 

koskeva asetus]21vahvistetaan EAKR:lle ja 

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 

koskeva asetus]21 vahvistetaan EAKR:lle ja 



 

AD\1171389FI.docx 5/28 PE627.593v03-00 

 FI 

eräille muille rahastoille yhteiset 

säännökset ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) [uusi EAKR-

asetus]22 vahvistetaan EAKR:stä 

myönnettävän tuen erityistavoitteita ja 

soveltamisalaa koskevat säännökset. Nyt 

on tarpeen antaa erityissäännöksiä 

Euroopan alueellinen yhteistyö -

tavoitteesta (Interreg), jonka mukaisesti 

yksi tai useampi jäsenvaltio tekee 

rajatylittävää yhteistyötä tehokkaan 

ohjelmasuunnittelun varmistamiseksi, 

mukaan lukien teknistä apua, seurantaa, 

arviointia, viestintää, tukikelpoisuutta, 

hallinnointia ja valvontaa sekä varainhoitoa 

koskevia säännöksiä. 

eräille muille rahastoille yhteiset 

säännökset ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) [uusi EAKR-

asetus]22 vahvistetaan EAKR:stä 

myönnettävän tuen erityistavoitteita ja 

soveltamisalaa koskevat säännökset. Nyt 

on tarpeen antaa erityissäännöksiä 

Euroopan alueellinen yhteistyö -

tavoitteesta (Interreg), jonka mukaisesti 

yksi tai useampi jäsenvaltio ja yksi tai 

useampi unionin ulkopuolinen maa tai 

muu alue tekee rajatylittävää yhteistyötä 

tehokkaan ohjelmasuunnittelun 

varmistamiseksi, mukaan lukien teknistä 

apua, seurantaa, arviointia, viestintää, 

tukikelpoisuutta, hallinnointia ja valvontaa 

sekä varainhoitoa koskevia säännöksiä. 

__________________ __________________ 

21 [Viite] 21 [Viite]  

22 [Viite] 22 [Viite] 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Unionin alueen kaikkia tasoja 

koskevan tasapainoisen kehityksen 

tukemiseksi EAKR:stä olisi Euroopan 

alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) 

mukaisesti tuettava rajatylittävää 

yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, 

merialueyhteistyötä, syrjäisimpien 

alueiden yhteistyötä ja alueiden välistä 

yhteistyötä. 

(3) Vaurauden edistämiseksi ja 

unionin alueen kaikkia tasoja koskevan 

tasapainoisen kehityksen tukemiseksi 

EAKR:stä olisi Euroopan alueellinen 

yhteistyö -tavoitteen (Interreg) mukaisesti 

tuettava rajatylittävää yhteistyötä, 

valtioiden välistä yhteistyötä, syrjäisimpien 

alueiden yhteistyötä ja alueiden välistä 

yhteistyötä. 
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Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Rajatylittävän yhteistyön osa-

alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan 

rajaseuduilla yhteisesti havaittuja yhteisiä 

haasteita ja hyödyntämään käyttämätöntä 

kasvupotentiaalia raja-alueilla, kuten 

ilmenee komission tiedonannosta Kasvun 

ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n 

raja-alueilla23 (’raja-alueita koskeva 

tiedonanto’). Näin ollen rajatylittävän 

yhteistyön osa-alue olisi rajoitettava 

yhteistyöhön maarajoilla, ja rajatylittävä 

yhteistyö merirajoilla olisi sisällytettävä 

valtioiden väliseen osa-alueeseen. 

(4) Rajatylittävän yhteistyön osa-

alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan maa- 

tai meriraja-alueilla yhteisesti havaittuja 

yhteisiä haasteita ja hyödyntämään 

käyttämätöntä kasvupotentiaalia raja-

alueilla. Näin ollen rajatylittävän 

yhteistyön osa-alueeseen olisi 

sisällytettävä yhteistyö maa- tai 

merirajoilla, ja rajatylittävällä yhteistyöllä 

olisi tuettava alueita, jotka sijaitsevat 

maa- tai merirajoilla. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Rajatylittävän yhteistyön osa-

alueen olisi myös katettava yhteistyö yhden 

tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai 

useamman unionin ulkopuolisen maan tai 

muun alueen välillä. Sisäisen ja ulkoisen 

rajatylittävän yhteistyön sisällyttämisen 

tähän asetukseen odotetaan johtavan 

sovellettavien säännösten 

yksinkertaistumiseen ja keventymiseen 

ohjelmasta vastaavien jäsenvaltioiden 

viranomaisten ja unionin ulkopuolisten 

kumppaniviranomaisten ja tuensaajien 

näkökulmasta verrattuna ohjelmakauteen 

2014–2020. 

(5) Rajatylittävän yhteistyön osa-

alueen olisi myös katettava yhteistyö yhden 

tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai 

useamman kolmannen maan välillä. 

Sisäisen ja ulkoisen rajatylittävän 

yhteistyön sisällyttämisen tähän asetukseen 

odotetaan johtavan sovellettavien 

säännösten yksinkertaistumiseen ja 

keventymiseen ohjelmasta vastaavien 

jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin 

ulkopuolisten kumppaniviranomaisten ja 

tuensaajien näkökulmasta verrattuna 

ohjelmakauteen 2014–2020. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Tämän asetuksen mukaisella 

ulkoisella rajatylittävällä yhteistyöllä ei 

saisi millään tavoin korvata vaan olisi 

pikemminkin täydennettävä asetuksen 

(EU) .../... [IPA III -asetus] ja asetuksen 

(EU) .../... [NDICI-asetus] 

soveltamisalaan kuuluvia rajatylittäviä 

yhteistyöohjelmia ja erityisesti niiden 

tuensaajien toimia alueellisen, 

makroalueellisen ja rajatylittävän 

yhteistyön edistämiseksi. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Tukikelpoisten alueiden 

määrittelemiseksi olisi vahvistettava 

objektiiviset perusteet. Tätä varten 

tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet 

olisi nimettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o1059/200326 

mukaisen yhteisen alueluokitusjärjestelmän 

perusteella. 

(9) Tukikelpoisten alueiden 

määrittelemiseksi olisi vahvistettava 

objektiiviset perusteet. Tätä varten 

tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet 

olisi nimettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o1059/2003 

mukaisen yhteisen 

alueluokitusjärjestelmän26 perusteella. 

Interreg-ohjelmiin, joihin osallistuu 

kolmansia maita, olisi NUTS-luokituksen 

puuttuessa sovellettava vastaavia alueita, 

jotka ovat tukikelpoisia asetuksen (EU) 

.../... [IPA III -asetus] tai asetuksen (EU) 

.../... [NDICI-asetus] nojalla. 

__________________ __________________ 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 

26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 

tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 

(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1). 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 

26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 

tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 

(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1). 
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Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa 

käynnistää yhteistyötä sen kaikissa 

ulottuvuuksissa unionin naapureina olevien 

kolmansien maiden kanssa, koska tällainen 

yhteistyö on tärkeä aluepoliittinen väline ja 

siitä todennäköisesti hyötyvät kolmansien 

maiden rajanaapureina sijaitsevat 

jäsenvaltioiden alueet. Tämän vuoksi 

EAKR:stä ja unionin ulkoisista 

rahoitusvälineistä (IPA27, NDICI28 ja 

MMA-ohjelma29) olisi tuettava 

rajatylittävään yhteistyöhön, valtioiden 

väliseen yhteistyöhön ja 

merialueyhteistyöhön, syrjäisimpien 

alueiden yhteistyöhön ja alueiden väliseen 

yhteistyöhön perustuvia ohjelmia. 

EAKR:stä ja unionin ulkoisista 

rahoitusvälineistä myönnettävän tuen olisi 

perustuttava vastavuoroisuuteen ja 

oikeasuhteisuuteen. IPA III:n rajatylittävän 

yhteistyön ohjelmien ja NDICI:n 

rajatylittävän yhteistyön ohjelmien osalta 

EAKR:n tukea olisi kuitenkin 

täydennettävä vähintään vastaavalla 

määrällä IPA III:n ja NDICI:n 

rajatylittävän yhteistyön ohjelmista 

myönnettävää tukea noudattaen kuitenkin 

asianomaisessa säädöksessä vahvistettua 

enimmäismäärää, toisin sanoen enintään 

3 prosenttia IPA III -välineen 

kokonaismäärärahoista ja enintään 

4 prosenttia NDICI-asetuksen 4 artiklan 

2 kohdan a alakohdan mukaisen 

naapuruusalueita koskevan 

maantieteellisen ohjelman 

kokonaismäärärahoista. 

(10) On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa 

käynnistää yhteistyötä sen kaikissa 

ulottuvuuksissa unionin naapureina olevien 

kolmansien maiden kanssa, koska tällainen 

yhteistyö on tärkeä aluepoliittinen väline ja 

siitä todennäköisesti hyötyvät kolmansien 

maiden rajanaapureina sijaitsevat 

jäsenvaltioiden alueet. Tämän vuoksi 

EAKR:stä ja unionin ulkoisista 

rahoitusvälineistä (IPA27, NDICI28 ja 

MMA-ohjelma29) olisi tuettava 

rajatylittävään yhteistyöhön, valtioiden 

väliseen yhteistyöhön, syrjäisimpien 

alueiden yhteistyöhön ja alueiden väliseen 

yhteistyöhön perustuvia ohjelmia. 

EAKR:stä ja unionin ulkoisista 

rahoitusvälineistä myönnettävän tuen olisi 

perustuttava vastavuoroisuuteen ja 

oikeasuhteisuuteen. IPA III:n rajatylittävän 

yhteistyön ohjelmien ja NDICI:n 

rajatylittävän yhteistyön ohjelmien osalta 

EAKR:n tukea olisi kuitenkin 

täydennettävä vähintään vastaavalla 

määrällä IPA III:n ja NDICI:n 

rajatylittävän yhteistyön ohjelmista 

myönnettävää tukea noudattaen kuitenkin 

asianomaisessa säädöksessä eli Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

.../... [IPA III -asetus] 9 artiklassa sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) .../...[NDICI-asetus] 

18 artiklassa vahvistettuja säännöksiä. 

__________________ __________________ 

27 Asetus (EU) XXX liittymistä 

valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L 

xx, s. y). 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) .../... liittymistä valmistelevasta 

tukivälineestä (EUVL L xx, s. y). 

28 Asetus (EU) XXX naapuruus-, 

kumppanuus- ja kansainvälisen yhteistyön 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) .../... naapuruus-, kumppanuus- 
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välineestä (EUVL L xx, s. y). ja kansainvälisen yhteistyön välineestä 

(EUVL L xx, s. y). 

29 Neuvoston päätös (EU) XXX 

merentakaisten maiden ja alueiden 

assosiaatiosta Euroopan unioniin sekä 

Euroopan unionin ja Grönlannin ja 

Euroopan unionin ja Tanskan 

kuningaskunnan välisistä suhteista (EUVL 

L xx, s. y). 

29 Neuvoston päätös (EU) XXX 

merentakaisten maiden ja alueiden 

assosiaatiosta Euroopan unioniin sekä 

Euroopan unionin ja Grönlannin ja 

Euroopan unionin ja Tanskan 

kuningaskunnan välisistä suhteista (EUVL 

L xx, s. y). 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) IPA III -tuella olisi keskityttävä 

pääasiassa auttamaan IPA-tuensaajia 

vahvistamaan demokraattisia 

instituutioita ja oikeusvaltiota, 

uudistamaan oikeuslaitosta ja 

julkishallintoa, kunnioittamaan 

perusoikeuksia ja edistämään 

sukupuolten tasa-arvoa, 

suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta 

ja syrjimättömyyttä. IPA-tuella olisi 

edelleen tuettava IPA-tuensaajien 

pyrkimyksiä edistää alueellista, 

makroalueellista ja rajatylittävää 

yhteistyötä sekä aluekehitystä, muun 

muassa panemalla täytäntöön unionin 

makroaluestrategioita. Lisäksi IPA-tuen 

olisi katettava turvallisuus, muuttoliike ja 

rajaturvallisuus, ja sen avulla olisi 

varmistettava kansainvälisen suojelun 

saatavuus, merkityksellisten tietojen 

jakaminen, rajavalvonnan tehostaminen 

sekä yhteisten toimenpiteiden 

toteuttaminen laittoman muuttoliikkeen ja 

siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi. 

(11) IPA-tuella olisi edelleen tuettava 

IPA-tuensaajien pyrkimyksiä edistää 

alueellista, makroalueellista ja 

rajatylittävää yhteistyötä sekä 

aluekehitystä, muun muassa panemalla 

täytäntöön unionin makroaluestrategioita, 

ja sen olisi katettava IPA-asetuksen 

[IPA III] [3] artiklassa ja liitteissä II ja 

III määritellyt tavoitteet ja painopisteet. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) NDICI-tuen osalta unionin olisi 

kehitettävä erityinen suhde naapurimaihin 

tavoitteena luoda unionin arvoihin 

perustuva alue, jolla vallitsee vauraus ja 

hyvä naapuruus ja jolle ovat ominaisia 

yhteistyöhön perustuvat läheiset ja 

rauhanomaiset suhteet. Tällä asetuksella 

ja NDICI-asetuksella olisi sen vuoksi 

tuettava asiaan liittyvien 

makroaluestrategioiden sisäisiä ja ulkoisia 

näkökohtia. Nämä aloitteet ovat 

strategisesti tärkeitä ja tarjoavat mielekkäät 

poliittiset puitteet suhteiden syventämiselle 

kumppanimaiden kanssa ja niiden välillä 

molemminpuolisen vastuuvelvollisuuden, 

jaetun omistajuuden ja vastuun 

periaatteiden pohjalta. 

(12) NDICI-tuen osalta unionin olisi 

kehitettävä erityinen suhde naapurimaihin 

tavoitteena luoda alue, joka perustuu 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 

21 artiklassa sekä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

208 artiklassa vahvistettuihin unionin 

ulkoisen toiminnan tavoitteisiin ja 

periaatteisiin, erityisesti unionin 

perustana oleviin demokratian ja 

oikeusvaltion sekä ihmisoikeuksien ja 

perusoikeuksien kunnioittamisen 

periaatteisiin, ja jolla vallitsee vauraus ja 

hyvä naapuruus ja jolla käydään 

vuoropuhelua ja tehdään yhteistyötä 

kumppanimaiden ja -alueiden kanssa. 

Tällä asetuksella ja NDICI-asetuksella olisi 

sen vuoksi tuettava asiaan liittyvien 

makroaluestrategioiden sisäisiä ja ulkoisia 

näkökohtia, ja sen olisi katettava NDICI-

asetuksen [3] artiklassa ja liitteissä II ja 

III määritellyt tavoitteet ja painopisteet. 

Nämä aloitteet ovat strategisesti tärkeitä ja 

tarjoavat mielekkäät poliittiset puitteet 

suhteiden syventämiselle kumppanimaiden 

kanssa ja niiden välillä molemminpuolisen 

vastuuvelvollisuuden, jaetun omistajuuden 

ja vastuun periaatteiden pohjalta. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin 

Interreg-osa-alueelle kohdennettavat 

määrärahat, mukaan lukien kunkin 

jäsenvaltion osuus rajatylittävän 

yhteistyön, valtioiden välisen yhteistyön ja 

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin 

Interreg-osa-alueelle kohdennettavat 

määrärahat, mukaan lukien kunkin 

jäsenvaltion osuus rajatylittävän 

yhteistyön, valtioiden välisen yhteistyön ja 
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merialueyhteistyön, syrjäisimpien alueiden 

yhteistyön ja alueiden välisen yhteistyön 

kokonaismäärärahoista sekä 

jäsenvaltioiden käytettävissä olevat 

mahdollisuudet joustoon näiden osa-

alueiden välillä. Rajatylittävän yhteistyön 

osuutta olisi vähennettävä verrattuna 

ohjelmakauteen 2014–2020, kun taas 

valtioiden välisen yhteistyön ja 

merialueyhteistyön osuutta olisi lisättävä 

merialueyhteistyön yhdistämisen vuoksi, 

ja olisi luotava uusi syrjäisimpien 

alueiden yhteistyötä koskeva osa-alue. 

merialueyhteistyön, syrjäisimpien alueiden 

yhteistyön ja alueiden välisen yhteistyön 

kokonaismäärärahoista sekä 

jäsenvaltioiden käytettävissä olevat 

mahdollisuudet joustoon näiden osa-

alueiden välillä. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Koska osallistujia on useammasta 

kuin yhdestä jäsenvaltiosta ja hallinnolliset 

kustannukset ovat sen vuoksi erityisesti 

valvonnan ja kääntämisen osalta 

suuremmat, teknisen avun menojen 

enimmäismäärän olisi oltava suurempi 

kuin Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun 

-tavoitteessa. Suurempien hallinnollisten 

kustannusten vastapainoksi jäsenvaltioita 

olisi kannustettava vähentämään 

mahdollisuuksien mukaan yhteisten 

hankkeiden täytäntöönpanoon liittyvää 

hallinnollista taakkaa. Lisäksi Interreg-

ohjelmien, jotka saavat rajoitetusti unionin 

tukea, tai ulkoisten rajatylittävien 

yhteistyöohjelmien olisi tehokkaiden 

teknisen avun toimien riittävän rahoituksen 

varmistamiseksi saatava teknistä apua 

varten tietty vähimmäismäärä. 

(24) Koska osallistujia on useammasta 

kuin yhdestä jäsenvaltiosta ja yhdestä tai 

useammasta kolmannesta maasta ja 

hallinnolliset kustannukset ovat sen vuoksi 

erityisesti valvonnan ja kääntämisen osalta 

suuremmat, teknisen avun menojen 

enimmäismäärän olisi oltava suurempi 

kuin Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun 

-tavoitteessa. Suurempien hallinnollisten 

kustannusten vastapainoksi jäsenvaltioita 

olisi kannustettava vähentämään 

mahdollisuuksien mukaan yhteisten 

hankkeiden täytäntöönpanoon liittyvää 

hallinnollista taakkaa. Lisäksi Interreg-

ohjelmien, jotka saavat rajoitetusti unionin 

tukea, tai ulkoisten rajatylittävien 

yhteistyöohjelmien olisi tehokkaiden 

teknisen avun toimien riittävän rahoituksen 

varmistamiseksi saatava teknistä apua 

varten tietty vähimmäismäärä. 
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Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) Jotta voidaan varmistaa 

yhdenmukaiset edellytykset Interreg-

ohjelmien hyväksyntää ja muuttamista 

varten, komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovaltaa. Ulkoisissa 

rajatylittävissä yhteistyöohjelmissa olisi 

kuitenkin noudatettava soveltuvin osin 

asetusten (EU) [IPA III] ja [NDICI] nojalla 

vahvistettuja komiteamenettelyjä kyseisiä 

ohjelmia koskevan ensimmäisen 

hyväksymispäätöksen osalta. 

(35) Jotta voidaan hyväksyä tai muuttaa 

Interreg-ohjelmia monivuotisen strategia-

asiakirjan avulla, komissiolle olisi 

siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti. Ulkoisissa rajatylittävissä 

yhteistyöohjelmissa olisi kuitenkin 

noudatettava soveltuvin osin asetusten 

(EU) [IPA III] ja [NDICI] nojalla 

vahvistettuja menettelyjä kyseisiä ohjelmia 

koskevan ensimmäisen 

hyväksymispäätöksen osalta. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) sisäinen rajatylittävä yhteistyö 

kahden tai useamman jäsenvaltion 

vierekkäisten maaraja-alueiden välillä tai 

vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai 

useamman 4 artiklan 3 kohdassa luetellun 

kolmannen maan vierekkäisten maaraja-

alueiden välillä; tai 

a) sisäinen rajatylittävä yhteistyö 

kahden tai useamman jäsenvaltion 

vierekkäisten maa- tai meriraja-alueiden 

välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja 

yhden tai useamman 4 artiklan 3 kohdassa 

luetellun kolmannen maan vierekkäisten 

maa- tai meriraja-alueiden välillä; tai 

 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ulkoinen rajatylittävä yhteistyö b) ulkoinen rajatylittävä yhteistyö 
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vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai 

useamman seuraavassa luetellun osapuolen 

vierekkäisten maaraja-alueiden välillä: 

vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai 

useamman seuraavassa luetellun osapuolen 

vierekkäisten maa- tai meriraja-alueiden 

välillä: 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) laajemmilla valtioiden rajat 

ylittävillä alueilla tai merialueilla 

toteutettava valtioiden välinen yhteistyö ja 

merialueyhteistyö, jossa on mukana 

kansallisia, alueellisia ja paikallisia 

ohjelmakumppaneita jäsenvaltioista, 

kolmansista maista ja kumppanimaista 

sekä Grönlannista ja jonka tavoitteena on 

parantaa alueellista yhdentymistä (osa-alue 

2; kun tarkoitetaan ainoastaan valtioiden 

välistä yhteistyötä: osa-alue 2A; kun 

tarkoitetaan ainoastaan 

merialueyhteistyötä: osa-alue 2B); 

2) laajemmilla valtioiden rajat 

ylittävillä alueilla tai merialueilla 

toteutettava valtioiden välinen yhteistyö, 

jossa on mukana kansallisia, alueellisia ja 

paikallisia ohjelmakumppaneita 

jäsenvaltioista, kolmansista maista ja 

kumppanimaista sekä Grönlannista ja 

jonka tavoitteena on parantaa alueellista 

yhdentymistä; 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rajatylittävän yhteistyön osalta 

alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat 

unionin NUTS 3 -tason alueet kaikilla 

sisäisillä ja ulkoisilla maarajoilla 

kolmansien maiden tai kumppanimaiden 

kanssa. 

1. Rajatylittävän yhteistyön osalta 

alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat 

unionin NUTS 3 -tason alueet kaikilla 

sisäisillä ja ulkoisilla maa- tai merirajoilla 

kolmansien maiden tai kumppanimaiden 

kanssa. 
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Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Merirajoilla olevia alueita, joilla on 

kiinteä yhteys meren yli, tuetaan myös 

rajatylittävän yhteistyön perusteella. 

2. Merirajoilla olevia alueita, joilla on 

kiinteät yhteydet tai muut pysyvät 

kulttuuriset, historialliset ja 

liikenneyhteydet meren yli, tuetaan myös 

rajatylittävän yhteistyön perusteella. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Sisäiset rajatylittävää yhteistyötä 

koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa 

Norjan, Sveitsin ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan NUTS 3 -tason alueita 

vastaavat alueet sekä Liechtensteinin, 

Andorran ja Monacon. 

3. Sisäiset rajatylittävää yhteistyötä 

koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa 

Norjan, Sveitsin ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan NUTS 3 -tason alueita 

vastaavat alueet sekä Liechtensteinin, 

Andorran, Monacon ja San Marinon. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Ulkoisen rajatylittävän yhteistyön 

osalta alueet, joita tuetaan IPA III- tai 

NDICI-välineestä, ovat asianomaisen 

kumppanimaan NUTS 3 -tason alueet tai, 

NUTS-luokituksen puuttuessa, 

jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kaikilla 

maarajoilla olevat vastaavat alueet, jotka 

ovat tukikelpoisia IPA III- tai NDICI-

välineen perusteella. 

4. Ulkoisen rajatylittävän yhteistyön 

osalta alueet, joita tuetaan IPA III- tai 

NDICI-välineestä, ovat asianomaisen 

kumppanimaan NUTS 3 -tason alueet tai, 

NUTS-luokituksen puuttuessa, 

jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kaikilla 

maa- tai merirajoilla olevat vastaavat 

alueet, jotka ovat tukikelpoisia IPA III- tai 

NDICI-välineen perusteella. 
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Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Valtioiden välisen yhteistyön ja 

merialueyhteistyön osalta alueet, joita 

tuetaan EAKR:stä, ovat unionin NUTS 2 -

tason alueet, jotka kattavat vierekkäiset 

toiminnalliset alueet, ottaen tarvittaessa 

huomioon makroaluestrategiat tai 

merialuestrategiat. 

1. Valtioiden välisen yhteistyön osalta 

alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat 

unionin NUTS 2 -tason alueet, jotka 

kattavat toiminnalliset alueet, ottaen 

tarvittaessa huomioon makroaluestrategiat 

tai merialuestrategiat. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Valtioiden välistä yhteistyötä ja 

merialueyhteistyötä koskevat Interreg-

ohjelmat voivat kattaa 

Valtioiden välistä yhteistyötä koskevat 

Interreg-ohjelmat voivat kattaa 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EAKR:n Euroopan alueellista 

yhteistyötä koskevan tavoitteen (Interreg) 

määrärahat ovat 8 430 000 000 euroa 

EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston 

talousarviositoumuksiin ohjelmakaudella 

2021–2027 käytettävissä olevista 

kokonaismäärärahoista, jotka esitetään 

asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 

koskeva asetus] 102 artiklan 1 kohdassa. 

1. EAKR:n Euroopan alueellista 

yhteistyötä koskevan tavoitteen (Interreg) 

määrärahat ovat xx xxx xxx xxx euroa 

EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston 

talousarviositoumuksiin ohjelmakaudella 

2021–2027 käytettävissä olevista 

kokonaismäärärahoista, jotka esitetään 

asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 

koskeva asetus] 102 artiklan 1 kohdassa. 
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Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Kukin jäsenvaltio voi siirtää 

enintään 15 prosenttia osa-alueiden 1, 2 ja 

3 määrärahoista yhteen tai useampaan 

toiseen osa-alueeseen. 

4. Kukin jäsenvaltio voi siirtää 

enintään 20 prosenttia osa-alueiden 1, 2 ja 

3 määrärahoista yhteen tai useampaan 

toiseen osa-alueeseen. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksen, jossa 

vahvistetaan EAKR:stä ja NDICI:stä tai 

IPA III:sta tukea saavia ulkoisia 

rajatylittäviä Interreg-ohjelmia koskeva 

monivuotinen strategia-asiakirja. Tämä 

täytäntöönpanosäädös hyväksytään 

63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. 

Komissio hyväksyy delegoidun 

säädöksen, jossa vahvistetaan EAKR:stä ja 

NDICI:stä tai IPA III:sta tukea saavia 

ulkoisia rajatylittäviä Interreg-ohjelmia 

koskeva monivuotinen strategia-asiakirja. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

EAKR:stä ja NDICI:stä tukea saavien 

Interreg-ohjelmien osalta kyseisessä 

täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetaan 

asetuksen (EU) [DDICI] 12 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetut seikat. 

EAKR:stä ja NDICI:stä tukea saavien 

Interreg-ohjelmien osalta kyseisessä 

delegoidussa säädöksessä vahvistetaan 

asetuksen (EU) [DDICI] 12 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetut seikat. 
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Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EAKR:stä myönnetään tukea yksittäisille 

ulkoisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille 

edellyttäen, että IPA III:n ja NDICI:n 

rajatylittävän yhteistyön ohjelmista 

myönnetään tukea vastaava määrä asiaa 

koskevassa strategisessa ohjelma-

asiakirjassa. Tähän vastaavuuteen 

sovelletaan IPA III -säädöksessä tai 

NDICI-säädöksessä vahvistettua 

enimmäismäärää. 

EAKR:stä myönnetään tukea yksittäisille 

ulkoisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille 

edellyttäen, että IPA III:n ja NDICI:n 

rajatylittävän yhteistyön ohjelmista 

myönnetään tukea vähintään vastaava 

määrä asiaa koskevassa strategisessa 

ohjelma-asiakirjassa. Tähän tukeen 

sovelletaan IPA III -säädöksessä tai 

NDICI-säädöksessä vahvistettua 

enimmäismäärää. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Vuosina 2022 ja 2023 EAKR:stä 

sellaisille ulkoisille rajatylittäville Interreg-

ohjelmille myönnettävä vuotuinen 

rahoitusosuus, joiden osalta komissiolle ei 

ole toimitettu mainittujen vuosien 

31 päivään maaliskuuta mennessä 

ohjelmaa ja jota ei ole kohdennettu 

uudelleen toiselle samaan ulkoisten 

rajatylittävien Interreg-ohjelmien luokkaan 

kuuluvalle ohjelmalle, kohdennetaan 

sellaisille sisäisille rajatylittäville Interreg-

ohjelmille, joihin asianomainen jäsenvaltio 

osallistuu tai asianomaiset jäsenvaltiot 

osallistuvat. 

1. Vuosina 2022 ja 2023 EAKR:stä 

sellaisille ulkoisille rajatylittäville Interreg-

ohjelmille myönnettävä vuotuinen 

rahoitusosuus, joiden osalta komissiolle ei 

ole toimitettu mainittujen vuosien 

30 päivään huhtikuuta mennessä ohjelmaa 

ja jota ei ole kohdennettu uudelleen toiselle 

samaan ulkoisten rajatylittävien Interreg-

ohjelmien luokkaan kuuluvalle ohjelmalle, 

kohdennetaan sellaisille sisäisille 

rajatylittäville Interreg-ohjelmille, joihin 

asianomainen jäsenvaltio osallistuu tai 

asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos 31 päivänä maaliskuuta 2024 2. Jos 30 päivänä huhtikuuta 2024 on 
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on vielä olemassa ulkoisia rajatylittäviä 

Interreg-ohjelmia, joita ei ole toimitettu 

komissiolle, 9 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitettu kyseisille ohjelmille jäljellä 

olevina vuosina aina vuoteen 2027 asti 

osoitettu EAKR:n koko rahoitusosuus, jota 

ei ole kohdennettu uudelleen toiseen 

rajatylittävään Interreg-ohjelmaan, jota 

tuetaan myös IPA III:n tai NDICI:n 

rajatylittävän yhteistyön ohjelmista, 

kohdennetaan sellaisiin sisäisiin 

rajatylittäviin Interreg-ohjelmiin, joihin 

asianomainen jäsenvaltio osallistuu tai 

asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat. 

vielä olemassa ulkoisia rajatylittäviä 

Interreg-ohjelmia, joita ei ole toimitettu 

komissiolle, 9 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitettu kyseisille ohjelmille jäljellä 

olevina vuosina aina vuoteen 2027 asti 

osoitettu EAKR:n koko rahoitusosuus, jota 

ei ole kohdennettu uudelleen toiseen 

rajatylittävään Interreg-ohjelmaan, jota 

tuetaan myös IPA III:n tai NDICI:n 

rajatylittävän yhteistyön ohjelmista, 

kohdennetaan sellaisiin sisäisiin 

rajatylittäviin Interreg-ohjelmiin, joihin 

asianomainen jäsenvaltio osallistuu tai 

asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat.  

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tällaisissa tapauksissa 1 kohdassa 

tarkoitettu EAKR:n rahoitusosuus, joka 

vastaa vuotuisia eriä, joita ei ole vielä 

sidottu, tai vuotuisia eriä, jotka on sidottu 

ja vapautettu kokonaan tai osittain saman 

varainhoitovuoden aikana ja joita ei ole 

kohdennettu uudelleen toiselle ulkoiselle 

rajatylittävälle Interreg-ohjelmalle, jota 

tuetaan myös IPA III:n tai NDICI:n 

rajatylittävän yhteistyön ohjelmista, 

kohdennetaan sellaisille sisäisille 

rajatylittäville Interreg-ohjelmille, joihin 

asianomainen jäsenvaltio osallistuu tai 

asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat. 

Tällaisissa tapauksissa 1 kohdassa 

tarkoitettu EAKR:n rahoitusosuus, joka 

vastaa vuotuisia eriä, joita ei ole vielä 

sidottu, tai vuotuisia eriä, jotka on sidottu 

ja vapautettu kokonaan tai osittain saman 

varainhoitovuoden aikana ja joita ei ole 

kohdennettu uudelleen toiselle ulkoiselle 

rajatylittävälle Interreg-ohjelmalle, jota 

tuetaan myös IPA III:n tai NDICI:n 

rajatylittävän yhteistyön ohjelmista, 

kohdennetaan sellaisille sisäisille 

rajatylittäville Interreg-ohjelmille tai 

valtioiden välisille yhteistyöohjelmille, 

joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu 

tai asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin Interreg-ohjelman 

yhteisrahoitusosuus on enintään 

1. Kunkin Interreg-ohjelman 

yhteisrahoitusosuus on enintään 
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70 prosenttia, paitsi jos ulkoisten 

rajatylittävien tai osa-alueeseen 3 

kuuluvien Interreg-ohjelmien osalta 

asetuksissa (EU) [IPA III] ja [NDICI] tai 

neuvoston päätöksessä (EU) [MMA-

ohjelma] tai niiden nojalla annetuissa 

säädöksissä vahvistetaan korkeampi 

prosenttiosuus. 

75 prosenttia, paitsi jos ulkoisten 

rajatylittävien tai osa-alueeseen 3 

kuuluvien Interreg-ohjelmien osalta 

asetuksissa (EU) [IPA III] ja [NDICI] tai 

neuvoston päätöksessä (EU) [MMA-

ohjelma] tai niiden nojalla annetuissa 

säädöksissä vahvistetaan korkeampi 

prosenttiosuus. 

 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) edistämällä rajatylittävää 

kulttuurien välistä vuoropuhelua 

kulttuuri- ja 

koulutusyhteistyöhankkeiden, 

yhteiskehittämisen, ihmisten välisen 

kanssakäymisen ja sosiaalisen 

keskustelun avulla sekä tukemalla 

yhteisen kulttuuri- ja kieliperinnön 

säilyttämistä ja hoitoa; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 4 kohta – a alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) osa-alueisiin 1 ja 2B kuuluvissa 

Interreg-ohjelmissa: 

a) osa-alueisiin 1 ja 2 kuuluvissa 

Interreg-ohjelmissa: 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 4 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) tehostamalla julkishallintoa 

edistämällä oikeudellista ja hallinnollista 

ii) tehostamalla julkishallintoa 

edistämällä oikeudellista ja hallinnollista 
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yhteistyötä sekä kansalaisten ja 

instituutioiden välistä yhteistyötä erityisesti 

raja-alueiden oikeudellisten ja muiden 

esteiden poistamiseksi; 

yhteistyötä sekä kansalaisten, 

kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja 

instituutioiden välistä yhteistyötä erityisesti 

raja-alueiden oikeudellisten ja muiden 

esteiden poistamiseksi; 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 4 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ii a) vahvistamalla unionin 

turvallisuutta, myös sotilaallista 

liikkuvuutta; 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 4 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-

alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-

ohjelmissa, joita tuetaan Interreg-varoilla, a 

ja b alakohdan lisäksi: luomalla keskinäistä 

luottamusta, erityisesti edistämällä 

henkilötason yhteyksiin perustuvia toimia, 

edistämällä kestävää demokratiaa ja 

tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita 

sekä niiden roolia prosessien ja 

demokratiakehityksen uudistamisessa. 

c) ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-

alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-

ohjelmissa, joita tuetaan Interreg-varoilla, a 

ja b alakohdan lisäksi: luomalla keskinäistä 

luottamusta ja edistämällä sovintoa, 

erityisesti edistämällä henkilötason 

yhteyksiin perustuvia toimia, edistämällä 

kestävää demokratiaa ja tukemalla 

riippumattomia tiedotusvälineitä ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä 

niiden roolia prosessien ja 

demokratiakehityksen uudistamisessa. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-

alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-

5. Ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-

alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-
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ohjelmissa EAKR edistää ja unionin 

ulkoiset rahoitusvälineet edistävät 

soveltuvin osin myös turvallisempaa ja 

suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä 

ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti 

rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden 

ja muuttoliikkeen hallinnan, 

maahanmuuttajien suojelu mukaan 

luettuna, aloilla toteutettavilla toimilla. 

ohjelmissa EAKR edistää ja unionin 

ulkoiset rahoitusvälineet edistävät 

soveltuvin osin myös turvallisempaa ja 

suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä 

ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti 

rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden 

ja muuttoliikkeen hallinnan, 

maahanmuuttajien suojelu mukaan 

luettuna, aloilla toteutettavilla toimilla. 

Aina kun ulkoisten rahoitusvälineiden 

varoja käytetään Interreg-ohjelmien 

tukemiseen, sovelletaan myös vastaaviin 

välineisiin, jotka on yksilöity vastaavissa 

[IPA-], [NDICI-] ja [MMA-] asetuksissa, 

sovellettavia tavoitteita. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Euroopan alueellinen yhteistyö -

tavoite (Interreg) toteutetaan Interreg-

ohjelmien kautta yhteistyöhön perustuvalla 

hallinnoinnilla lukuun ottamatta osa-aluetta 

3, joka voidaan toteuttaa 

kokonaisuudessaan tai osittain välillisesti 

hallinnoiden, sekä osa-aluetta 5, joka 

toteutetaan suoraan tai välillisesti 

hallinnoiden. 

1. Euroopan alueellinen yhteistyö -

tavoite (Interreg) toteutetaan Interreg-

ohjelmien kautta yhteistyöhön perustuvalla 

hallinnoinnilla lukuun ottamatta osa-aluetta 

3, joka voidaan toteuttaa 

kokonaisuudessaan tai osittain välillisesti 

hallinnoiden. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tulevan hallintoviranomaisen 

sijaintijäsenvaltion on kuitenkin 

toimitettava unionin ulkoisista 

rahoitusvälineistä myönnettävää tukea 

sisältävä Interreg-ohjelma viimeistään 

kuusi kuukautta sen jälkeen, kun komissio 

on hyväksynyt asiaankuuluvan 10 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetun strategisen ohjelma-

Tulevan hallintoviranomaisen 

sijaintijäsenvaltion on kuitenkin 

toimitettava unionin ulkoisista 

rahoitusvälineistä myönnettävää tukea 

sisältävä Interreg-ohjelma viimeistään 

yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun 

komissio on hyväksynyt asiaankuuluvan 

10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
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asiakirjan, tai jos yhdessä tai useammassa 

unionin ulkoisen rahoitusvälineen 

perussäädöksessä niin edellytetään. 

strategisen ohjelma-asiakirjan, tai jos 

yhdessä tai useammassa unionin ulkoisen 

rahoitusvälineen perussäädöksessä niin 

edellytetään. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kukin toimintalinja vastaa yhtä 

toimintapoliittista tavoitetta tai tapauksen 

mukaan joko yhtä erityistä Interreg-

tavoitetta tai niitä molempia tai teknistä 

apua. Toimintalinja, joka vastaa yhtä 

toimintapoliittista tavoitetta tai tapauksen 

mukaan yhtä erityistä Interreg-tavoitetta tai 

niitä molempia, koostuu yhdestä tai 

useammasta erityistavoitteesta. Yhteen 

toimintapoliittiseen tavoitteeseen tai 

erityiseen Interreg-tavoitteeseen voi liittyä 

useampia toimintalinjoja. 

Kukin toimintalinja vastaa yhtä 

toimintapoliittista tavoitetta tai tapauksen 

mukaan joko yhtä erityistä Interreg-

tavoitetta tai niitä molempia tai teknistä 

apua. Toimintalinja, joka vastaa yhtä 

toimintapoliittista tavoitetta tai tapauksen 

mukaan yhtä erityistä Interreg-tavoitetta tai 

niitä molempia, koostuu yhdestä tai 

useammasta erityistavoitteesta. Yhteen 

toimintapoliittiseen tavoitteeseen tai 

erityiseen Interreg-tavoitteeseen voi liittyä 

useampia toimintalinjoja. Aina kun 

ulkoisten rahoitusvälineiden varoja 

käytetään Interreg-ohjelmien tukemiseen, 

sovelletaan myös vastaaville välineille, 

jotka on yksilöity vastaavissa [IPA-], 

[NDICI-] ja [MMA-] asetuksissa, 

vahvistettuja painopisteitä. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 7 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vahvistettava yhteisen sihteeristön 

perustamista koskeva menettely; 

b) vahvistettava yhteisen sihteeristön 

perustamista koskeva menettely ja 

soveltuvin osin tuettava jäsenvaltioissa tai 

kolmansissa maissa olevia 

hallintorakenteita; 
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Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Seurantakomitea tai soveltuvin osin 

ohjauskomitea vahvistaa toimien valintaa 

varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat 

syrjimättömiä ja avoimia, joilla 

varmistetaan sukupuolten tasa-arvo ja 

joissa otetaan huomioon Euroopan unionin 

perusoikeuskirja, kestävän kehityksen 

periaate ja unionin ympäristöpolitiikka 

SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 

191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä 

soveltaa näitä perusteita ja menettelyjä. 

Seurantakomitea tai soveltuvin osin 

ohjauskomitea vahvistaa toimien valintaa 

varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat 

syrjimättömiä ja avoimia, joilla 

varmistetaan sukupuolten tasa-arvo ja 

joissa otetaan huomioon Euroopan unionin 

perusoikeuskirja, Euroopan 

ihmisoikeussopimus, kestävän kehityksen 

periaate ja unionin ympäristöpolitiikka 

SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 

191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä 

soveltaa näitä perusteita ja menettelyjä. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 4 kohta – j a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 j a) varmistettava, että valituissa 

toimissa sovelletaan perusteita ja 

menettelyjä, jotka ovat syrjimättömiä, 

joilla varmistetaan sukupuolten tasa-arvo 

ja joissa otetaan huomioon Euroopan 

unionin perusoikeuskirja, Euroopan 

ihmisoikeussopimus, kestävän kehityksen 

periaate ja unionin ympäristöpolitiikka 

SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 

191 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Interreg-toimi voidaan toteuttaa 

yhdessä maassa edellyttäen, että ohjelma-

alueeseen kohdistuvat vaikutukset ja 

2. Interreg-toimi voidaan toteuttaa 

yhdessä maassa edellyttäen, että 

ohjelmaan kohdistuvat rajatylittävät tai 
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hyödyt määritellään toimen sovelluksessa. valtioiden väliset vaikutukset ja hyödyt 

määritellään toimen sovelluksessa. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Osa-alueen 3 Interreg-ohjelmiin kuuluvissa 

Interreg-toimissa syrjäisimmiltä alueilta ja 

kolmansista maista, kumppanimaista tai 

MMA:ista lähtöisin olevien kumppaneiden 

on tehtävä yhteistyötä ainoastaan kolmella 

ensimmäisessä alakohdassa mainituista 

neljästä yhteistyöalasta. 

Osa-alueen 3 Interreg-ohjelmiin ja 

ulkoisiin rajatylittäviin ohjelmiin 

kuuluvissa Interreg-toimissa syrjäisimmiltä 

alueilta ja kolmansista maista, 

kumppanimaista tai MMA:ista lähtöisin 

olevien kumppaneiden on tehtävä 

yhteistyötä ainoastaan kolmella 

ensimmäisessä alakohdassa mainituista 

neljästä yhteistyöalasta. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Pienhankerahaston tuensaajan on 

oltava rajatylittävä oikeussubjekti tai 

EAYY. 

2. Pienhankerahaston tuensaajan on 

oltava rajatylittävä oikeussubjekti, 

Euregio, EAYY tai yhden valtion 

hallintoviranomainen tai olemassa oleva 

instituutio ohjelmaan osallistuvien 

valtioiden tai alueiden sopimuksen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ohjelman hankkeiden soveltamista ja 

täytäntöönpanoa koskevat säännöt; 
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Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rajoittamatta niiden 

tukikelpoisuussääntöjen soveltamista, 

joista säädetään asetuksen (EU) [uusi 

yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [57–62 

artiklassa], asetuksen (EU) [uusi EAKR-

asetus] [4 ja 6 artiklassa] tai tässä luvussa 

sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä, 

osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin 

osin kolmansien maiden, kumppanimaiden 

ja MMA:iden on seurantakomiteassa 

tehtävällä yhteisellä päätöksellä 

vahvistettava Interreg-ohjelmaa varten 

menojen tukikelpoisuutta koskevat 

täydentävät säännöt ainoastaan sellaisten 

menoluokkien osalta, jotka eivät kuulu 

edellä mainittujen säännösten 

soveltamisalaan. Kyseiset täydentävät 

säännöt kattavat koko ohjelma-alueen. 

Rajoittamatta niiden 

tukikelpoisuussääntöjen soveltamista, 

joista säädetään asetuksen (EU) [uusi 

yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [57–62 

artiklassa], asetuksen (EU) [uusi EAKR-

asetus] [4 ja 6 artiklassa], asetuksen (EU) 

[IPA] [10] artiklassa, asetuksen (EU) 

[NDICI] [27] artiklassa tai tässä luvussa 

sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä, 

osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin 

osin kolmansien maiden, kumppanimaiden 

ja MMA:iden on seurantakomiteassa 

tehtävällä yhteisellä päätöksellä 

vahvistettava Interreg-ohjelmaa varten 

menojen tukikelpoisuutta koskevat 

täydentävät säännöt ainoastaan sellaisten 

menoluokkien osalta, jotka eivät kuulu 

edellä mainittujen säännösten 

soveltamisalaan. Kyseiset täydentävät 

säännöt kattavat koko ohjelma-alueen.  

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos Interreg-ohjelman toimet valitaan 

ehdotuspyyntöjen perusteella, täydentävät 

säännöt on vahvistettava ennen 

ensimmäisen ehdotuspyynnön 

julkaisemista. Kaikissa muissa tapauksissa 

täydentävät säännöt vahvistetaan ennen 

ensimmäisten toimien valintaa. 

Jos Interreg-ohjelman toimet valitaan 

ehdotuspyyntöjen perusteella, täydentävät 

säännöt on vahvistettava ennen kunkin 

ehdotuspyynnön julkaisemista. Kaikissa 

muissa tapauksissa täydentävät säännöt 

vahvistetaan ennen ensimmäisten toimien 

valintaa. 
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Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Mitä tulee osa-alueiden 2B tai 1 

Interreg-ohjelmaan, kun viimeksi mainittu 

kattaa pitkiä rajoja, joilla on erilaisia 

kehityshaasteita ja tarpeita, Interreg-

ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja 

soveltuvin osin kolmannet maat, 

kumppanimaat ja MMA:t voivat määritellä 

alaohjelma-alueita. 

5. Mitä tulee osa-alueen 1 Interreg-

ohjelmaan, kun se kattaa rajoja, joilla on 

erilaisia kehityshaasteita ja tarpeita, 

Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot 

ja soveltuvin osin kolmannet maat, 

kumppanimaat ja MMA:t voivat määritellä 

alaohjelma-alueita. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

45 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kun hallintoviranomainen ei 

toteuta asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 

säännöksiä koskeva asetus] 68 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia koko 

ohjelma-alueella, kukin jäsenvaltio 

nimeää tällaisista tarkastuksista alueensa 

edunsaajien osalta vastaavan elimen tai 

henkilön. 
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