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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
(COM(2018)0374 – C8–0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0374),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan, 178 artiklan, 209 artiklan 1 kohdan, 212 artiklan 2 kohdan ja 349 artiklan, 
joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8–
0229/2018),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan, 
kehitysvaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan lausunnot (A8–0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

                                               
1 EUVL C ... / ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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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) 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. 
Siinä yhteydessä olisi vahvistettava 
kumppanuuden ja monitasohallinnon 
periaatteita ja tuettava paikkalähtöistä 
lähestymistapaa.

Or. de

Tarkistus 2

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 
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 rajatylittävällä 
yhteistyöllä olisi tuettava maa- ja 
merirajoilla sijaitsevia alueita.

__________________ __________________

23 Komission tiedonanto neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille – Kasvun ja 
yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-
alueilla, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Komission tiedonanto neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille – Kasvun ja 
yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-
alueilla, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Or. de
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Valtioiden välistä yhteistyötä ja 
merialueyhteistyötä koskevalla osa-alueella 
olisi pyrittävä tehostamaan yhteistyötä 
toiminnalla, joka johtaa unionin 
koheesiopolitiikan toimintalinjoihin 
liittyvään yhdennettyyn alueelliseen 
kehittämiseen, ja siihen olisi sisällyttävä 
myös rajatylittävä merialueyhteistyö. 
Valtioiden välisen yhteistyön olisi 
katettava laajempia alueita unionin 
manneralueella, kun taas 
merialueyhteistyön olisi katettava 
merialueiden ympärillä olevat alueet, ja 
siihen olisi sisällytettävä ohjelmakauden 
2014–2020 rajatylittävä yhteistyö 
merirajoilla. Olisi sallittava 
mahdollisimman suuri jousto, jotta 
aiempaa rajatylittävää merialueyhteistyötä 
voidaan jatkaa laajemmissa 
merialueyhteistyön puitteissa, erityisesti 
määrittelemällä sen piiriin kuuluva alue, 
yhteistyön erityistavoitteet, 
hankekumppanuutta koskevat vaatimukset 
sekä alaohjelmien ja erityisten 
ohjauskomiteoiden perustaminen.

(6) Valtioiden välistä yhteistyötä ja 
merialueyhteistyötä koskevalla osa-alueella 
olisi pyrittävä tehostamaan yhteistyötä 
toiminnalla, joka johtaa unionin 
koheesiopolitiikan toimintalinjoihin 
liittyvään yhdennettyyn alueelliseen 
kehittämiseen. Valtioiden välisen 
yhteistyön olisi katettava laajempia alueita 
unionin manneralueella, kun taas 
merialueyhteistyön olisi katettava 
merialueiden ympärillä olevat alueet, 
joiden maantieteellinen laajuus on 
suurempi kuin rajatylittävissä ohjelmissa. 
Olisi sallittava mahdollisimman suuri 
jousto, jotta aiempaa rajatylittävää 
merialueyhteistyötä voidaan jatkaa 
laajemmissa merialueyhteistyön puitteissa, 
erityisesti määrittelemällä sen piiriin 
kuuluva alue, yhteistyön erityistavoitteet, 
hankekumppanuutta koskevat vaatimukset 
sekä alaohjelmien ja erityisten 
ohjauskomiteoiden perustaminen.

Or. de

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ottaen huomioon kokemukset, joita 
on saatu Interregin alueiden välisistä 
yhteistyöohjelmista, ja tällaisen yhteistyön 

(8) Ottaen huomioon toisaalta 
myönteiset kokemukset, joita on saatu 
Interregin alueiden välisistä 
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puute Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen mukaisissa ohjelmissa 
ohjelmakaudella 2014–2020, alueiden 
välisen yhteistyön osa-alueella olisi 
keskityttävä erityisesti koheesiopolitiikan 
vaikuttavuuden lisäämiseen. Kyseinen 
osa-alue olisi sen vuoksi rajattava kahteen 
ohjelmaan, joista toinen mahdollistaa 
kaikenlaisen kokemuksen hankkimisen ja 
innovatiivisten lähestymistapojen ja 
valmiuksien kehittämisen molempien 
tavoitteiden mukaisissa ohjelmissa ja 
edistää Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1082/200624 nojalla perustettuja tai 
perustettavia eurooppalaisia alueellisen 
yhteistyön yhtymiä (’EAYY’) ja toinen 
parantaa kehitystrendien analysointia.
Hankepohjainen yhteistyö koko unionissa 
olisi sisällytettävä uuteen alueiden välisiä 
innovointi-investointeja koskevaan osa-
alueeseen, ja se olisi liitettävä läheisesti
komission tiedonannon Innovoinnin 
tehostaminen Euroopan alueilla: 
sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja 
kestävää kasvua koskevat strategiat25

täytäntöönpanoon, erityisesti temaattisten 
älykkään erikoistumisen alustojen 
tukemiseksi muun muassa energian, 
teollisuuden nykyaikaistamisen ja 
maatalouselintarvikkeiden aloilla.
Toiminnallisiin kaupunkialueisiin tai 
kaupunkialueisiin kohdistettu yhdennetty 
alueellinen kehitys olisi keskitettävä 
Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen ohjelmiin ja yhteen 
liitännäisvälineeseen, ’eurooppalaiseen 
kaupunkialoitteeseen’. Molempien
alueiden välistä yhteistyötä koskevaan osa-
alueeseen kuuluvien ohjelmien olisi 
katettava koko unioni ja niiden olisi oltava 
avoinna kolmansien maiden 
osallistumiselle.

yhteistyöohjelmista, ja toisaalta tällaisen 
yhteistyön puute Investoinnit työpaikkoihin 
ja kasvuun -tavoitteen mukaisissa 
ohjelmissa ohjelmakaudella 2014–2020, 
kaupunkien ja alueiden alueidenvälinen 
yhteistyö on tärkeä osa-alue, kun etsitään 
yhteisiä ratkaisuja koheesiopolitiikan 
alalla ja luodaan kestäviä 
kumppanuuksia. Sen vuoksi nykyisiä 
ohjelmia ja erityisesti hankepohjaista 
yhteistyötä olisi edistettävä edelleen, 
mukaan luettuna eurooppalaisten
alueellisen yhteistyön yhtymien (’EAYY’)
edistäminen. Mahdollisuutta 
alueidenväliseen yhteistyöhön investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
kohdalla olisi tuettava alueellista 
verkottumista ja koordinointia edistävillä 
varhaisilla toimilla ennen 
ohjelmasuunnittelua. Uudella alueiden 
välisiä innovointi-investointeja koskevalla 
osa-alueella olisi tuettava temaattisia 
älykkään erikoistumisen alustoja, muun 
muassa energian, teollisuuden 
nykyaikaistamisen ja 
maatalouselintarvikkeiden aloilla, ja 
edistettävä komission tiedonannon 
Innovoinnin tehostaminen Euroopan 
alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa 
ja kestävää kasvua koskevat strategiat25

täytäntöönpanoa. Alueiden välistä 
yhteistyötä koskevaan osa-alueeseen 
kuuluvien ohjelmien olisi katettava koko 
unioni ja niiden olisi oltava avoinna 
kolmansien maiden osallistumiselle.

__________________ __________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2006, 
eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2006, 
eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön 
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yhtymästä (EAYY) (EUVL L 210, 
31.7.2006, s. 19).

yhtymästä (EAYY) (EUVL L 210, 
31.7.2006, s. 19).

25 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Innovoinnin tehostaminen 
Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, 
osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat 
strategiat – COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

25 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Innovoinnin tehostaminen 
Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, 
osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat 
strategiat – COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

Or. de

Tarkistus 5

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 
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.

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin 
Interreg-osa-alueelle kohdennettavat 
määrärahat, mukaan lukien kunkin 
jäsenvaltion osuus rajatylittävän 
yhteistyön, valtioiden välisen yhteistyön ja 
merialueyhteistyön, syrjäisimpien alueiden 
yhteistyön ja alueiden välisen yhteistyön 
kokonaismäärärahoista sekä 
jäsenvaltioiden käytettävissä olevat 
mahdollisuudet joustoon näiden osa-
alueiden välillä.

Or. de

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(22 a) Ihmisten väliset ja pienimuotoiset 
hankkeet ovat rajatylittävän yhteistyön 
ohjelmissa tärkeä ja menestyksekäs 
väline, jolla poistetaan rajaesteitä, 
edistetään paikallisten ihmisten välisiä 
yhteyksiä ja integroidaan raja-alueita ja 
niiden kansalaisia. Ihmisten välisiä ja 
pienimuotoisia hankkeita toteutetaan 
useilla aloilla, joita ovat esimerkiksi 
kulttuuri, urheilu, matkailu, koulutus, 
talous, tiede, ympäristönsuojelu ja 
ekologia, terveydenhuolto, liikenne ja 
pienet infrastruktuurihankkeet, 
hallinnollinen yhteistyö ja suhdetoiminta. 
Kuten alueiden komitean lausunnossa 
”Ihmisten väliset ja pienimuotoiset 
hankkeet rajat ylittävän yhteistyön 
ohjelmissa”32 todetaan, ihmisten välisillä 
ja pienimuotoisilla hankkeilla on 
merkittävä eurooppalainen lisäarvo ja ne 
antavat huomattavan panoksen rajat 
ylittävän yhteistyön ohjelmien 
yleistavoitteisiin.

Or. de

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) On tarpeen selkeyttää sääntöjä, 
jotka koskevat pienhankerahastoja, joita on 
pantu täytäntöön koko Interreg-aloitteen 
ajan, mutta joihin ei ole koskaan 
sovellettu erityissäännöksiä. Kuten myös 
alueiden komitean lausunnossa aiheesta 
Ihmisten väliset ja pienimuotoiset 
hankkeet rajat ylittävän yhteistyön 
ohjelmissa32 todetaan, tällaisilla 
pienhankerahastoilla on merkittävä rooli 
luottamuksen rakentamisessa 

(23) Ihmisten välisiä ja pienimuotoisia 
hankkeita on tuettu koko Interreg-
aloitteen ajan pääasiassa 
pienhankerahastoista tai vastaavista 
välineistä, joista ei kuitenkaan ole annettu 
erityissääntöjä, minkä vuoksi on tarpeen 
selkeyttää sääntöjä, jotka koskevat 
pienhankerahastoja. Jotta voitaisiin saada 
lisäarvoa ja etuja ihmisten välisistä ja 
pienimuotoisista hankkeista ja tehdä 
pienhankkeiden rahoituksen hallinnoinnista 
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kansalaisten ja instituutioiden välille, ne 
tarjoavat eurooppalaista lisäarvoa ja 
edistävät merkittävästi rajatylittävän 
yhteistyön ohjelmien yleistä tavoitetta 
poistamalla rajaesteitä ja integroimalla 
raja-alueita ja niiden kansalaisia. Jotta 
voitaisiin tehdä pienhankkeiden 
rahoituksen hallinnoinnista 
yksinkertaisempaa lopullisille tuensaajille, 
jotka eivät usein ole tottuneet hakemaan 
unionin rahoitusta, yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen ja kertakorvausten 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi tietyn 
kynnysarvon alapuolella.

yksinkertaisempaa lopullisille tuensaajille, 
jotka eivät usein ole tottuneet hakemaan 
unionin rahoitusta, yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen ja kertakorvausten 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi tietyn 
kynnysarvon alapuolella.

__________________ __________________

32 Euroopan alueiden komitean lausunto 
aiheesta ”Ihmisten väliset ja pienimuotoiset 
hankkeet rajat ylittävän yhteistyön 
ohjelmissa”, annettu 12 päivänä heinäkuuta 
2017 (EUVL C 342, 12.10.2017, s. 38).

32 Euroopan alueiden komitean lausunto 
aiheesta ”Ihmisten väliset ja pienimuotoiset 
hankkeet rajat ylittävän yhteistyön 
ohjelmissa”, annettu 12 päivänä heinäkuuta 
2017 (EUVL C 342, 12.10.2017, s. 38).

Or. de

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Komission, jäsenvaltioiden ja 
alueiden olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä 
hallinnollisen rasituksen vähentämisessä, 
jotta voidaan hyödyntää asetuksen [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
77 ff artiklassa tarkoitettuja parannettuja 
asianmukaisia säännöksiä, jotka koskevat 
Interreg-ohjelman hallinnointi- ja 
valvontajärjestelmää.

Or. de
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
osoittamaan hallintoviranomaisen tehtävät 
EAYY:lle tai antamaan tällaiselle 
yhtymälle, kuten muille rajatylittäville 
oikeussubjekteille, vastuu alaohjelmien,
integroitujen alueellisten investointien tai 
yhden tai useamman pienhankerahaston
hallinnoinnista, tai nimettävä ne toimimaan 
ainoana kumppanina.

(27) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
osoittamaan hallintoviranomaisen tehtävät 
EAYY:lle tai antamaan tällaiselle 
yhtymälle, kuten muille rajatylittäville 
oikeussubjekteille, vastuu alaohjelmien tai
integroitujen alueellisten investointien 
hallinnoinnista, tai nimettävä ne toimimaan 
ainoana kumppanina.

Or. de

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Euroopan alueellisen yhteistyön 
edistäminen on ollut useita vuosia yksi 
EU:n koheesiopolitiikan tärkeimmistä 
painopisteistä. Pk-yritysten tukeminen 
Euroopan alueelliseen yhteistyöhön 
liittyvien hankkeiden kustannuksissa on 
jo yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
mukaan vapautettu 
ilmoitusvelvollisuudesta. Erityisiä 
säännöksiä kaikenkokoisten yritysten 
investointeihin osoitetuista aluetuista 
annetaan myös aluetuen suuntaviivoissa 
2014–2020 ja yleisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen jaksossa 
”Alueellinen tuki”. Koska Euroopan 
alueellisen yhteistyön hankkeita koskevat 
tuet soveltuvat sisämarkkinoille ja niillä 
on vain vähäinen vaikutus jäsenvaltioiden 
väliseen kilpailuun ja kauppaan, ne on 
jätettävä tukivalvonnan ulkopuolelle eikä 
niihin pidä soveltaa SEUT-sopimuksen 
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108 artiklan 3 kohdan mukaista 
ilmoitusvelvollisuutta.

Or. de

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’rajatylittävällä oikeussubjektilla’ 
tarkoitetaan oikeussubjektia, joka on 
perustettu jonkin Interreg-ohjelmaan 
osallistuvan maan lainsäädännön 
mukaisesti edellyttäen, että sen perustajana 
ovat alueelliset viranomaiset tai muut 
elimet vähintään kahdesta 
osallistujamaasta.

4) ’rajatylittävällä oikeussubjektilla’ 
tarkoitetaan oikeussubjektia tai Euregiota, 
joka on perustettu jonkin Interreg-
ohjelmaan osallistuvan maan 
lainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että 
sen perustajana ovat alueelliset 
viranomaiset tai muut elimet vähintään 
kahdesta osallistujamaasta.

Or. de

Tarkistus 12

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- ja meriraja-alueiden
välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja 
yhden tai useamman 4 artiklan 3 kohdassa 
luetellun kolmannen maan vierekkäisten 
maa- ja meriraja-alueiden välillä; tai

Or. de
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

b) ulkoinen rajatylittävä yhteistyö 
vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai 
useamman seuraavassa luetellun osapuolen 
vierekkäisten maaraja-alueiden välillä:

b) ulkoinen rajatylittävä yhteistyö 
vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai 
useamman seuraavassa luetellun osapuolen 
vierekkäisten maa- ja meriraja-alueiden
välillä:

Or. de

Tarkistus 14

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 ja 
merialueyhteistyö, jonka maantieteellinen 
laajuus on suurempi kuin rajatylittävässä 
yhteistyössä ja 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, sisämaa mukaan 
luettuna: osa-alue 2B);

Or. de

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4) alueiden välinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on tehostaa koheesiopolitiikkaa 
(osa-alue 4) edistämällä

4) alueiden välinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on tehostaa koheesiopolitiikkaa 
sekä erityisesti tukea yhteisiä ratkaisuja 
koheesiopolitiikan alalla ja luoda kestäviä 
kumppanuuksia (osa-alue 4) edistämällä

Or. de

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen ohjelmien 
toteuttaminen, erityisesti sellaisten 
alueiden välisten ja valtioiden välisten 
toimien osalta, joissa tuensaajia on 
vähintään yhdessä toisessa jäsenvaltiossa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kumppanien välistä kokemusten 
vaihtoa ja valmiuksien kehittämistä koko 
unionissa seuraavilla aloilla:

i) Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen ohjelmien 
toteuttaminen, erityisesti sellaisten 
alueiden välisten ja valtioiden välisten 
toimien osalta, joissa tuensaajia on 
vähintään yhdessä toisessa jäsenvaltiossa;

ii) hyvien toimintatapojen 
määrittäminen ja levittäminen ja niiden 
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siirtäminen erityisesti Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
piiriin kuuluviin toimenpideohjelmiin;

Or. de

Tarkistus 18

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 sisä-
ja ulkorajoilla kolmansien maiden tai 
kumppanimaiden kanssa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia 
mukautuksia ohjelmakauden 2014–2020 
yhteistyöalueiden yhdenmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi.

Or. de

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Merirajoilla olevia alueita, joilla 
on kiinteä yhteys meren yli, tuetaan myös 
rajatylittävän yhteistyön perusteella.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
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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.

Or. de

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 ja 
merialueyhteistyön, joiden 
maantieteellinen laajuus on suurempi 
kuin rajatylittävässä yhteistyössä, osalta 
alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat 
unionin NUTS 2 -tason alueet, jotka 
kattavat vierekkäiset toiminnalliset alueet, 
ottaen tarvittaessa huomioon 
makroaluestrategiat tai merialuestrategiat.

Or. de

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien osa-alueeseen 4 kuuluvien 
Interreg-ohjelmien tai osa-alueeseen 5 
kuuluvien alueiden välisten innovointi-
investointien osalta unionin koko aluetta 
tuetaan EAKR:stä.

1. Kaikkien osa-alueeseen 4 kuuluvien 
Interreg-ohjelmien tai osa-alueeseen 5 
kuuluvien alueiden välisten innovointi-
investointien osalta unionin koko aluetta 
tuetaan EAKR:stä. Kolmannet maat voivat 
osallistua niihin, mikäli maat osallistuvat 
rahoitukseen ulkoa osoitetuilla tuloilla.
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Or. de

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 3 artiklassa tarkoitetuilla 
osa-alueilla 1–4 kolme prosenttia (eli 
yhteensä x xxx xxx xxx euroa) ja osa-
alueella 5 lisäksi 0,3 prosenttia (eli 
yhteensä x 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] 103 artiklan 1 kohdassa.

Or. de

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
määrärahat kohdennetaan seuraavasti:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
määrärahat kohdennetaan osa-alueille 1–4
seuraavasti:

Or. de

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta



PR\1159952FI.docx 19/32 PE626.663v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

a) 52,7 prosenttia (eli yhteensä 
4 440 000 000 euroa) rajatylittävälle 
yhteistyölle (osa-alue 1);

a) 74,8 prosenttia (eli yhteensä 
x xxx xxx xxx euroa) rajatylittävälle 
yhteistyölle (osa-alue 1);

Or. de

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 31,4 prosenttia (eli yhteensä 
2 649 900 000 euroa) valtioiden väliselle 
yhteistyölle ja merialueyhteistyölle (osa-
alue 2);

b) 18 prosenttia (eli yhteensä 
x xxx xxx xxx euroa) valtioiden väliselle 
yhteistyölle ja merialueyhteistyölle (osa-
alue 2);

Or. de

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 3,2 prosenttia (eli yhteensä 
270 100 000 euroa) syrjäisimpien alueiden 
yhteistyölle (osa-alue 3);

c) 2,2 prosenttia (eli yhteensä 
xxx xxx xxx euroa) syrjäisimpien alueiden 
yhteistyölle (osa-alue 3);

Or. de

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 1,2 prosenttia (eli yhteensä d) 5 prosenttia (eli yhteensä 
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100 000 000 euroa) alueiden väliselle 
yhteistyölle (osa-alue 4);

xxx xxx xxx euroa) alueiden väliselle 
yhteistyölle (osa-alue 4);

Or. de

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 11,5 prosenttia (eli yhteensä 
970 000 000 euroa) alueiden välisille 
innovointi-investoinneille (osa-alue 5).

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin Interreg-ohjelman 
yhteisrahoitusosuus on enintään 
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.

Kunkin Interreg-ohjelman 
yhteisrahoitusosuus on enintään 
85 prosenttia.

Or. de

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – a alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

a) osa-alueisiin 1 ja 2B kuuluvissa 
Interreg-ohjelmissa:

a) osa-alueisiin 1 ja 2 kuuluvissa 
Interreg-ohjelmissa:

Or. de

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi 15 prosenttia EAKR:stä ja 
soveltuvin osin unionin ulkoisista 
rahoitusvälineistä kullekin osa-alueisiin 1, 
2 ja 3 kuuluvista Interreg-ohjelmista 
muiden toimintalinjojen kuin teknisen avun 
perusteella kohdennettavista määrärahoista 
on kohdennettava Interreg-ohjelmien 
hallinnoinnin parantamista koskevaan 
erityiseen Interreg-tavoitteeseen tai 
turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa 
koskevaan erityiseen ulkoiseen Interreg-
tavoitteeseen.

2. Enintään 15 prosenttia EAKR:stä 
ja soveltuvin osin unionin ulkoisista 
rahoitusvälineistä kullekin osa-alueisiin 1, 
2 ja 3 kuuluvista Interreg-ohjelmista 
muiden toimintalinjojen kuin teknisen avun 
perusteella kohdennettavista määrärahoista 
on kohdennettava Interreg-ohjelmien 
hallinnoinnin parantamista koskevaan 
erityiseen Interreg-tavoitteeseen tai 
soveltuvin osin turvallisempaa ja 
suojatumpaa Eurooppaa koskevaan 
erityiseen ulkoiseen Interreg-tavoitteeseen.

Or. de

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tulevan hallintoviranomaisen 
sijaintijäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle Interreg-ohjelma viimeistään 
[voimaantulopäivä + yhdeksän kuukautta] 
kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden ja 
soveltuvin osin kolmansien maiden, 
kumppanimaiden tai MMA:iden puolesta.

Tulevan hallintoviranomaisen 
sijaintijäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle Interreg-ohjelma tai useita 
Interreg-ohjelmia kultakin rajalta
viimeistään [voimaantulopäivä + yhdeksän 
kuukautta] kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin 
kolmansien maiden, kumppanimaiden tai 
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MMA:iden puolesta.

Or. de

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta voidaan tehostaa ohjelman 
toteuttamista ja suurentaa toimien 
mittakaavaa, asianomainen jäsenvaltio voi 
päättää asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja yhteisymmärryksessä 
komission kanssa siirtää Interreg-
ohjelmiin enintään [x] prosenttia samalle 
alueelle Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen perusteella 
kohdennetuista EAKR:n määrärahoista. 
Siirretty määrä muodostaa erillisen 
toimintalinjan tai erilliset toimintalinjat.

3. Jotta voidaan tehostaa ohjelman 
toteuttamista ja suurentaa toimien 
mittakaavaa, asianomainen jäsenvaltio voi 
päättää siirtää Interreg-ohjelmiin enintään 
15 prosenttia samalle alueelle Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
perusteella kohdennetuista EAKR:n 
määrärahoista. Kunkin jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle etukäteen tämän 
siirtomahdollisuuden käyttämisestä ja 
perusteltava päätöksensä. Siirretty määrä 
muodostaa erillisen toimintalinjan tai 
erilliset toimintalinjat.

Or. de

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaneiden on toimittava yhteistyössä 
Interreg-toimien kehittämisessä,
toteuttamisessa ja rahoittamisessa sekä
henkilöstön osoittamisessa niihin.

Kumppaneiden on toimittava yhteistyössä 
Interreg-toimien kehittämisessä ja
toteuttamisessa sekä rahoittamisessa ja/tai
henkilöstön osoittamisessa niihin.

Or. de
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ainoa kumppani voi kuitenkin olla 
rekisteröity jäsenvaltiossa, joka ei 
osallistu ohjelmaan, kunhan 23 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAKR:stä tai soveltuvin osin unionin 
ulkoisesta rahoitusvälineestä Interreg-
ohjelman pienhankerahastoon osoitettava 
rahoitusosuus saa olla enintään 
20 000 000 euroa tai 15 prosenttia 
kyseisen Interreg-ohjelman 
kokonaismäärärahoista sen mukaan, 
kumpi määrä on pienempi.

EAKR:stä tai soveltuvin osin unionin 
ulkoisesta rahoitusvälineestä Interreg-
ohjelman yhteen tai useampaan
pienhankerahastoon osoitettava 
kokonaismäärä saa olla enintään 
20 prosenttia kyseisen Interreg-ohjelman 
kokonaismäärärahoista.

Or. de

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pienhankerahaston lopulliset vastaanottajat 
saavat tukea EAKR:stä tai soveltuvin osin 
unionin ulkoisista rahoitusvälineistä 
tuensaajan välityksellä, ja ne toteuttavat 
kyseisen pienhankerahaston pieniä 
hankkeita, jäljempänä ’pienhankkeet’.

Yhden tai useamman pienhankerahaston 
lopulliset vastaanottajat saavat tukea 
EAKR:stä tai soveltuvin osin unionin 
ulkoisista rahoitusvälineistä tuensaajan 
välityksellä, ja ne toteuttavat kyseisen 
pienhankerahaston tai kyseisten 
pienhankerahastojen pieniä hankkeita, 
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jäljempänä ’pienhankkeet’.

Or. de

Tarkistus 39

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
tai EAYY.

Or. de

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pienhankerahaston hallinnoinnista 
tuensaajan tasolla aiheutuvat 
henkilöstökulut ja välilliset kustannukset 
saavat olla enintään 20 prosenttia 
asianomaisen pienhankerahaston 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

5. Pienhankerahaston hallinnoinnista 
tuensaajan tasolla aiheutuvat 
henkilöstökulut ja välilliset kustannukset 
saavat olla enintään 20 prosenttia 
asianomaisen pienhankerahaston tai 
asianomaisten pienhankerahastojen
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Or. de

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin hallintoviranomaisen on 
toimitettava komissiolle sähköisesti 

Kunkin hallintoviranomaisen on 
toimitettava komissiolle sähköisesti 
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asianomaisen Interreg-ohjelman 
kumulatiiviset tiedot kunkin vuoden 
31 päivään tammikuuta, 31 päivään 
maaliskuuta, 31 päivään toukokuuta,
31 päivään heinäkuuta, 30 päivään 
syyskuuta ja 30 päivään marraskuuta
mennessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] liitteessä [VII] 
olevan mallin mukaisesti.

asianomaisen Interreg-ohjelman 
kumulatiiviset tiedot kunkin vuoden 
31 päivään tammikuuta, 31 päivään 
toukokuuta ja 30 päivään syyskuuta 
mennessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] liitteessä [VII] 
olevan mallin mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita, jotka esitetään 
asetuksen (EU) [uusi EAKR-asetus] 
liitteessä [I], ja tarvittaessa 
ohjelmakohtaisia tuotos- ja 
tulosindikaattoreita on käytettävä asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [12 artiklan 1 kohdan] sekä tämän 
asetuksen 17 artiklan 3 kohdan 
d alakohdan ii alakohdan ja 31 artiklan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

1. Yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita, jotka esitetään 
asetuksen (EU) [uusi EAKR-asetus] 
liitteessä [I], ja tarvittaessa 
ohjelmakohtaisia tuotos- ja 
tulosindikaattoreita on käytettävä asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [12 artiklan 1 kohdan] sekä tämän 
asetuksen 17 artiklan 4 kohdan e alakohdan 
ii alakohdan ja 31 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maan hankinta asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[58 artiklan 1 kohdan c alakohdan] 
mukaisesti;

a) maan hankinta asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[58 artiklan 1 kohdan b alakohdan] 
mukaisesti;
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Or. de

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen ja 
tarkastusviranomaisen on sijaittava
samassa jäsenvaltiossa.

2. Hallintoviranomainen ja 
tarkastusviranomainen voivat sijaita
samassa jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos hallintoviranomainen nimeää 
Interreg-ohjelmaa varten välittävän elimen 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [65 artiklan 3 kohdan] 
mukaisesti, kyseisen välittävän elimen on 
suoritettava mainitut tehtävät useammassa 
kuin yhdessä osallistuvassa jäsenvaltiossa 
tai soveltuvin osin kolmannessa maassa, 
kumppanimaassa tai MMA:ssa.

6. Jos hallintoviranomainen nimeää 
Interreg-ohjelmaa varten yhden tai 
useamman välittävän elimen asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [65 artiklan 3 kohdan] mukaisesti, 
kyseisen välittävän elimen on suoritettava 
mainitut tehtävät useammassa kuin yhdessä 
osallistuvassa jäsenvaltiossa tai soveltuvin 
osin kolmannessa maassa, 
kumppanimaassa tai MMA:ssa tai usean 
välittävän elimen on suoritettava mainitut 
tehtävät omassa jäsenvaltiossaan tai 
soveltuvin osin kolmannessa maassa, 
kumppanimaassa tai MMA:ssa.

Or. de

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;

Or. de

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 2022: 1 %; b) 2022: 0,8 %;

Or. de

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 2023: 1 %; c) 2023: 0,8 %;

Or. de

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 2024: 1 %; d) 2024: 0,8 %;

Or. de
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 2025: 1 %; e) 2025: 0,8 %;

Or. de

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 2026: 1 %. f) 2026: 0,8 %.

Or. de

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
62 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

62 a artikla

Vapautus SEUT-sopimuksen 108 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetusta 
ilmoitusvelvollisuudesta

Euroopan alueellisen yhteistyön 
hankkeita koskevat tuet on jätettävä 
tukivalvonnan ulkopuolelle eikä niihin 
sovelleta SEUT-sopimuksen 108 artiklan 
3 kohdan mukaista ilmoitusvelvollisuutta.

Or. de
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PERUSTELUT

1. Johdanto

Euroopan unioni on 60 vuotta Rooman sopimusten allekirjoittamisen jälkeen kehittynyt alun 
perin pelkästä talousliitosta koko yhteiskunnan kattavaksi rauhanhankkeeksi. Hankkeen 
käynnissä pitämiseksi sekä kansallismielisten ja eristäytymistä korostavien suuntausten EU:lle 
aiheuttamien poliittisten haasteiden sekä euroskeptisten ja toisinaan EU:n vastaisten 
asenteiden vuoksi aktiivinen, hyvä naapuruus EU:n jäsenvaltioiden välillä on ehdottoman 
tarpeellista. 

Euroopan alueellisessa yhteistyössä tartutaan aktiivisesti näihin perusajatuksiin ja annetaan 
merkittävä ja näkyvä panos siihen, että eurooppalaiset tutustuvat toisiinsa rajojen yli, 
vastaavat haasteisiin yhdessä ja kehittävät ja suunnittelevat EU:ta yhdessä. Tällä tavoin 
rajaesteet poistetaan vähitellen – ennen kaikkea kansalaisten päästä – ja raja-alueista tulee 
yhteisöalueita, joilla EU voidaan tuntea ja kokea päivittäin.

Viime vuosikymmeninä Euroopan alueellinen yhteistyö on antanut kiistattoman panoksen 
EU:n yhteenkasvamiseen, ja rajojen ja byrokraattisten esteiden poistaminen on tehostanut ja 
helpottanut päivittäistä yhteiselämää rajojen yli. Tämän vuoksi esittelijä on erittäin 
tyytyväinen siihen, että Euroopan komissio on vahvistanut Euroopan alueellisen yhteistyön 
lisäarvon esittämällä ehdotuksen omaksi uudeksi asetukseksi vuoden 2020 jälkeisestä 
tukikaudesta.

Näin ei esittelijän mukaan kuitenkaan voida hyödyntää Euroopan alueellisen yhteistyön 
kaikkia mahdollisuuksia hankkeiden houkuttelevista tukiosuuksista huolimatta, sillä 
mahdollisten tuensaajien mutta myös täytäntöönpanevien viranomaisten hallinnolliset 
vaatimukset ovat saavuttaneet huolestuttavan tason. Vaatimukset ovat todellakin kasvaneet 
jokaisella tukikaudella ja ovat nyt tasolla, joka saa jotkut tuesta kiinnostuneet luopumaan 
hakemuksen jättämisestä. Samaan aikaan kokeneet hakijat osallistuvat suhteettoman usein 
joihinkin Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmiin. Jos Euroopan alueellisella yhteistyöllä 
halutaan jälleen täyttää sen varsinainen tehtävä ja edistää kohdennetusti Euroopan 
yhdentymisen aatetta, niin ohjelmien valmistelua ja täytäntöönpanoa on vuoden 2020 
jälkeisellä tukikaudella jälleen yksinkertaistettava kaikkien asianosaisten osalta. 

Esittelijä muistuttaa varainhoitoasetuksen uudistamisen yhteydessä jo annetusta omnibus-
asetuksesta, jolla yksinkertaistetaan varojen maksua, käyttöä ja laskua ilman, että 
laiminlyödään kohdennetun varojen käytön valvontaa, ja jota sovelletaan 1. tammikuuta 2019 
alkaen. Esittelijä korostaa erityisesti sitä, että uusilla säännöksillä helpotetaan kertakorvausten 
soveltamista, yksinkertaistetaan kustannusvaihtoehtoja, helpotetaan pienten tuensaajien 
tuensaantia ja vältetään päällekkäiset tarkastukset mutta myös suunnataan entistä enemmän 
varoja kansalaisille tiedottamiseen alueilla toteutettujen hankkeiden ja sinne suunnattujen 
investointien tuloksista.

Esittelijä on tyytyväinen myös yksinkertaistuksiin, joita komissio on ehdottanut uutta yhteisiä 
säännöksiä koskevaa asetusta, uutta EAKR-asetusta ja uutta Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevaa asetusta koskevien ehdotusten yhteydessä, ja luottaa siihen, että niillä saadaan 
aikaan toivottu vaikutus. 
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2. Tulevan Euroopan alueellisen yhteistyön osa-alueiden soveltamisala 

Esittelijä on tyytyväinen siihen, että Euroopan alueelliseen yhteistyöhön kuuluvia 
rajatylittäviä, valtioiden välisiä ja alueiden välisiä yhteistyöohjelmia jatketaan. Jokaisella 
näistä ohjelmista on oikeutuksensa, ja hyviksi osoittautuneet ohjelma-alueet olisi esittelijän 
mukaan säilytettävä. Esittelijä kuitenkin katsoo, ettei raja-alueiden keskeistä asemaa esitetä 
komission ehdotuksessa riittävän selvästi, minkä vuoksi hän ehdottaa varojen siirtämistä osa-
alueelle 1 ”rajatylittävä yhteistyö”. Esittelijä on vakuuttunut myös siitä, että 
merialueyhteistyön olisi oltava mahdollista myös tulevaisuudessa osa-alueella 1, vaikkei 
alueiden välillä olisikaan kiinteää yhteyttä meren yli.

Esittelijä suhtautuu kriittisesti uuden osa-alueen 5 ”alueiden väliset innovointi-investoinnit” 
käyttöönottoon, sillä näiden innovointi-investointien tavoitteilla on vain rajallinen yhteys 
koheesiopolitiikkaan. Sen lisäksi komission osa-alueelle 5 ehdottama suora hallinnointi on 
vastoin Euroopan alueellisen yhteistyön subsidiaarista henkeä. 

3. Euroopan alueellisen yhteistyön määrärahat

Esittelijä arvostelee vähennyksiä, joita on ehdotettu rajatylittävän, valtioiden välisen ja 
alueiden välisen yhteistyön hyviksi osoittautuneisiin ja tehokkaisiin ohjelmiin, minkä vuoksi 
hän toteaa osa-alueiden 1–4 Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien määrärahoista 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kokonaismäärärahoja olisi lisättävä vähintään kolme prosenttia. 

Tässä kohtaa esittelijä muistuttaa jälleen raja-alueiden keskeisestä tehtävästä ja niiden 
korvaamattomasta panoksesta rajatylittävään yhteistyöhön (osa-alue 1), minkä vuoksi hän 
ehdottaa tälle osa-alueelle suurinta osuutta 73,8 prosenttia. 

Innovointi-investoinneista esittelijä toteaa, että komission tälle osa-alueelle ehdottamat suuret 
rahoituspuitteet eivät saa missään tapauksessa vaikuttaa kielteisesti Euroopan alueellisen 
yhteistyön muihin osa-alueisiin. Esittelijän mielestä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kokonaismäärärahoihin voidaan mahdollisuuksien mukaan harkita 
0,3 prosentin suuruista lisätalousarviota. 

4. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien sisältö ja keskittäminen

Esittelijä hyväksyy periaatteessa EAKR:n viisi poliittista tavoitetta sekä molemmat Interreg-
tavoitteet ” hallinnoinnin parantaminen” ja ”turvallisempi ja suojatumpi Eurooppa”. Esittelijä 
suhtautuu kriittisesti tiukkaan vaatimukseen, että vähintään 15 prosenttia 
kokonaismäärärahoista on käytettävä kahteen Interreg-tavoitteeseen, koska se voi käytännössä 
vaikeuttaa ohjelmien suunnittelua ja hallinnointia. 

5. Pienhankerahastot

Euroopan alueellisen yhteistyön perusolemukseen kuuluu ihmisten yhdistäminen rajojen yli ja 
Euroopan yhdentymisen edistäminen tällä tavoin. Juuri pienimuotoiset ja ihmisten väliset 
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hankkeet kokoavat paikallisia ihmisiä yhteen, ja niillä on suuri merkitys raja-alueiden 
kehitykselle. Hakijat ovat yleensä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Hankkeiden rahallinen 
arvo ja vastaavasti tuen määrä ovat yleensä pieniä. Jotta pienimuotoisia hankkeita voidaan 
toteuttaa onnistuneesti myös tulevaisuudessa, sääntelykehystä on yksinkertaistettava, 
säännöksiä on selkeytettävä ja pienimuotoiset hankkeet on mainittava suoraan. Esittelijä on 
erittäin tyytyväinen komission ehdottamassa asetuksessa olevaan vaihtoehtoon perustaa 
pienhankerahastoja Interreg-ohjelmien yhteyteen. Näiden pienhankerahastojen hallinnointi on 
kuitenkin järjestettävä joustavasti. Sen lisäksi yhtä ohjelmaa kohti on voitava perustaa useita 
pienhankerahastoja. 

Tulevissa neuvotteluissa on tarkasteltava sitä, miten paljon komission ehdottamilla 
säännöksillä yksinkertaistetaan ja vähennetään pienimuotoisten ja ihmisten välisten 
hankkeiden lopullisten tuensaajien hallinnollista rasitusta. 

6. Yhteisrahoituksen suuruus

Esittelijä pitää valitettavana komission ehdotusta vähentää Interreg-ohjelmien 
yhteisrahoituksen enimmäisosuutta. Hän pitää ehdotettua 70 prosentin enimmäisosuutta 
riittämättömänä ja ehdottaa sen korottamista 85 prosenttiin. Yhteisrahoitusosuuksia on 
käsiteltävä joustavasti, ja ne on määritettävä kunkin ohjelma-alueen vaatimusten mukaan. 

7. Ennakkorahoitus

Esittelijä katsoo, että joidenkin ohjelmien ennakkorahoituksen supistuminen kaudesta 2014–
2020 voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin, sillä ohjelman perustaminen ja käynnistäminen 
aiheuttavat suuria kustannuksia erityisesti ohjelman alussa. Ennakkorahoitusta koskevissa 
säännöksissä olisi otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan alueellisen yhteistyön 
erityispiirteet, minkä vuoksi esittelijä esittää mietintöluonnoksessaan entistä suurempaa 
ennakkorahoitusta ennen kaikkea tukikauden alussa.

8. Indikaattorit

Esittelijä arvostaa periaatteessa Interreg-indikaattorien käyttöönottoa yhteistyöohjelmien 
tulosten ja eurooppalaisen lisäarvon mittaamista varten. Ehdotetut indikaattorit eivät ehkä 
kuitenkaan sovellu rajatylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön prosessien 
lisäarvon kuvaamiseen ja myönteisten ohjausimpulssien antamiseen. Keskustelujen aikana voi 
olla tarpeen mukauttaa indikaattoreita tältä osin tai lisätä ohjelmien liikkumavaraa 
indikaattorijärjestelmän kehittämisen yhteydessä.

9. n+2-sääntö / alueiden moninkertainen rasitus

Aiemmilla tukikausilla saatujen kokemusten perusteella esittelijä toteaa, että komission 
ehdottama paluu n+2-sääntöön (tähän saakka n+3) voi johtaa Euroopan laajuisesti 
määrärahojen osittaiseen vapautumiseen, sillä niitä ei ehkä saada käyttöön riittävän nopeasti. 
Tämä voi yhdessä käytettävissä olevien kokonaismäärärahojen vähenemisen ja EU:n 
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yhteisrahoitusosuuksien mahdollisen laskun kanssa aiheuttaa alueille moninkertaista rasitusta 
Euroopan alueellisen yhteistyön alalla. 

10. Tukijärjestelmä

Euroopan alueellisen yhteistyön edistäminen on ollut useita vuosia yksi EU:n 
koheesiopolitiikan tärkeimmistä painopisteistä. Pk-yritysten tukeminen Euroopan alueelliseen 
yhteistyöhön liittyvien hankkeiden kustannuksissa on jo yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 
mukaan vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Erityisiä säännöksiä kaikenkokoisten yritysten 
investointeihin osoitetuista aluetuista annetaan myös aluetuen suuntaviivoissa 2014–2020 ja 
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen jaksossa ”Alueellinen tuki”. 

Esittelijä katsoo, että Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeita koskevat tuet soveltuvat 
sisämarkkinoille ja niillä on vain rajallinen vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kilpailuun ja 
kauppaan. Näin ollen hän ehdottaa, että Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat katsotaan 
periaatteessa tuen kannalta merkityksettömiksi ja tukeen liittyvistä työläistä tarkastuksista 
luovutaan. 

11. Väliarviointi 

Ehdotettu monenvälisten Interreg-ohjelmien väliarviointi ja mahdolliset mukautukset 
edellyttävät selvästi laajempia kuulemisprosesseja. Esittelijä toteaa, ettei se saa johtaa siihen, 
että hankkeiden tukeminen vaikeutuu tai viivästyy ohjelman jälkipuoliskolla. 
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