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Tarkistus 24
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kertomuksessa komissio ilmaisi 
aikovansa ehdottaa EAYY-asetukseen 
joitakin muutoksia, joiden tarkoituksena on 
helpottaa EAYY:iden perustamista ja 
toimintaa sekä selkeyttää joitakin olemassa
olevia säännöksiä. Uusien EAYY:iden 
perustamiseen liittyvät esteet olisi 
poistettava, ja nykyisten EAYY:iden 
toiminnan jatkuvuutta olisi ylläpidettävä ja 
tuettava, jotta EAYY:itä voitaisiin käyttää 
laajemmalti edistämään julkisten laitosten 
yhteistyötä ja politiikan johdonmukaisuutta 
ilman, että siitä aiheutuu lisäkuormitusta 
kansallisille tai EU:n 
hallintoviranomaisille.

(2) Kertomuksessa komissio ilmaisi 
aikovansa ehdottaa EAYY-asetukseen 
joitakin muutoksia, joiden tarkoituksena on 
helpottaa EAYY:iden perustamista ja 
toimintaa sekä selkeyttää joitakin olemassa 
olevia säännöksiä. Uusien EAYY:iden 
perustamiseen liittyvät esteet olisi 
poistettava, mukaan lukien syrjäisimpiä 
alueita koskeva 150 kilometrin 
etäisyysrajoitus, ja nykyisten EAYY:iden 
toiminnan jatkuvuutta olisi ylläpidettävä ja 
tuettava, jotta EAYY:itä voitaisiin käyttää 
laajemmalti edistämään julkisten laitosten 
yhteistyötä ja politiikan johdonmukaisuutta 
ilman, että siitä aiheutuu lisäkuormitusta 
kansallisille tai EU:n 
hallintoviranomaisille.

Or. pt

Tarkistus 25
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) EAYY:n perustamisesta päättävät sen 
jäsenet ja niiden kansalliset viranomaiset, 
eikä perustamiseen liity automaattisesti 
unionin tason oikeudellisia tai 
rahoituksellisia etuja.

(3) EAYY:t voivat toimiensa erityislaadun 
ja monitasoisen hallintoon 
osallistumisensa vuoksi saada erityisiä 
unionin tason tukia, mikäli ne ovat 
ensisijaisia välineitä rajatylittävässä 
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yhteistyössä.

Or. fr

Perustelu

Vaikka EAYY:n perustaminen edellyttää jäsenvaltion päätöstä, ne edistävät joka tapauksessa 
EU:n tavoitteita ja niille pitäisi siksi voida myöntää erityisvaroja erityisesti alueellisen 
yhteistyön puitteissa.

Tarkistus 26
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lissabonin sopimuksella 
koheesiopolitiikkaan tuotiin alueellisen 
ulottuvuus ja ’yhteisö’ korvattiin 
’unionilla’. EAYY-asetuksessa olisi sen 
vuoksi käytettävä uutta vastaavaa 
terminologiaa.

(4) Lissabonin sopimuksella 
koheesiopolitiikkaan tuotiin alueellisen 
ulottuvuus ja ’yhteisö’ korvattiin 
’unionilla’. EAYY-asetuksessa olisi sen 
vuoksi käytettävä uutta vastaavaa 
terminologiaa, jonka on myös näyttävä 
täytäntöönpanossa, kun otetaan 
huomioon, että tavoitteena on koko 
Euroopan unionin yhdenmukainen 
kehitys, minkä vuoksi syrjäisimpien 
alueiden sulkeminen ulkopuolelle ei ole 
oikeudenmukaista.

Or. pt

Tarkistus 27
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) SEUT-sopimuksen 174 artiklassa 
säädetään, että erityistä huomiota 
kiinnitetään maaseutuun, teollisuuden 
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muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
ja saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

Or. pt

Tarkistus 28
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
säädetään, että on hyväksyttävä 
erityistoimenpiteitä, joiden yhteydessä 
otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden 
sosiaalinen ja taloudellinen tilanne, jota 
vaikeuttavat tietyt näiden alueiden 
erityispiirteet, jotka haittaavat vakavalla 
tavalla näiden alueiden kehitystä.

Or. pt

Tarkistus 29
László Surján

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tähän mennessä perustetuista 
EAYY:istä saadut kokemukset osoittavat, 
että tätä uutta oikeudellista välinettä 
käytetään myös muiden EU:n politiikkojen 
täytäntöönpanoon liittyvässä yhteistyössä. 
EAYY:iden vaikuttavuutta ja tehokkuutta 

(5) Tähän mennessä perustetuista 
EAYY:istä saadut kokemukset osoittavat, 
että tätä uutta oikeudellista välinettä 
käytetään myös muiden EU:n politiikkojen 
täytäntöönpanoon liittyvässä yhteistyössä. 
EAYY:iden vaikuttavuutta ja tehokkuutta 
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olisi lisättävä laajentamalla niiden 
toiminnan luonnetta.

olisi lisättävä laajentamalla niiden 
toiminnan luonnetta, jotta voidaan löytää 
mahdollisuuksia tämäntyyppiselle 
yhteistyölle myös muualla kuin 
koheesiopolitiikassa. EAYY:t tarjoavat 
mahdollisuuden talouden elvyttämiselle ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiselle. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä yhteistyöhön 
työmarkkinoiden tehostamisen osalta.

Or. en

Tarkistus 30
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tähän mennessä perustetuista 
EAYY:istä saadut kokemukset osoittavat, 
että tätä uutta oikeudellista välinettä 
käytetään myös muiden EU:n politiikkojen 
täytäntöönpanoon liittyvässä yhteistyössä. 
EAYY:iden vaikuttavuutta ja tehokkuutta 
olisi lisättävä laajentamalla niiden 
toiminnan luonnetta.

(5) Tähän mennessä perustetuista 
EAYY:istä saadut kokemukset osoittavat, 
että tätä uutta oikeudellista välinettä 
käytetään myös muiden EU:n politiikkojen 
täytäntöönpanoon liittyvässä yhteistyössä. 
Siksi ei pidä syrjiä EAYY:itä, jotka 
katsotaan yhdeksi kumppaniksi EU:n 
alakohtaisiin politiikkoihin liittyvissä 
ehdotuspyynnöissä, ja EAYY:iden asema 
Euroopan unionin yhtenäisen politiikan 
täytäntöönpanossa on tunnustettava.

Or. fr

Perustelu

EAYY:t voivat luonteensa vuoksi saada rahoitusta koheesiorahaston lisäksi myös muista 
Euroopan unionin alakohtaisten politiikkojen rahoituslähteistä.

Tarkistus 31
László Surján
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) EAYY:ihin liittyy usein erilaisia 
hallinnollisia tasoja, minkä seurauksena 
niiden hallintojärjestelmät ovat 
monitasoisia. Hallintorakenteissa 
tarvitaan siksi lisää joustavuutta, jotta 
monimutkaiset järjestelmät voivat toimia 
tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 32
László Surján

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) EAYY-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaan yksityisoikeudelliset 
yhteisöt voivat olla EAYY:n jäseniä 
edellyttäen, että ne katsotaan julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 9 
kohdassa tarkoitetuiksi 
julkisoikeudellisiksi laitoksiksi, joten 
EAYY-yhtymien avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhteisesti hallinnoida 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä 
palveluja tai infrastruktuureja. Myös 
muut yksityis- tai julkisoikeudelliset 
toimijat voivat siis olla EAYY:n jäseniä. 
Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 1 kohdan 

(8) EAYY-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaan yksityisoikeudelliset 
yhteisöt voivat olla EAYY:n jäseniä 
edellyttäen, että ne katsotaan julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 9 
kohdassa tarkoitetuiksi 
julkisoikeudellisiksi laitoksiksi, joten 
EAYY-yhtymien avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhteisesti hallinnoida 
julkisia palveluja, jotta voidaan vastata 
konkreettisesti rajatylittävien alueiden 
tarpeisiin ja keskittyä erityisesti yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin tai 
infrastruktuureihin. Myös muut yksityis-
tai julkisoikeudelliset toimijat voivat siis 
olla EAYY:n jäseniä. Vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 



PE491.049v01-00 8/20 AM\903898FI.doc

FI

b alakohdassa tarkoitetut ’julkiset yritykset 
olisi myös luettava mukaan.

hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut ’julkiset yritykset 
olisi myös luettava mukaan.

Or. en

Tarkistus 33
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) On täsmennettävä, että näiden 
EU:n etuvartioasemiksi luokiteltujen 
alueiden ja niiden naapurimaiden välisen 
alueellisen yhteistyön edistäminen 
vahvistaa näiden alueiden ja maiden 
välisiä suhteita ja auttaa edistämään 
uusia markkinoita EU:n alueita varten 
hyödyntämällä historiallisia ja 
kulttuurisia synergioita, joita on jo 
olemassa näiden alueiden ja muiden 
maailman maiden välillä.

Or. pt

Tarkistus 34
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Eurooppalaiset alueellisen 
yhteistyön yhtymät voivat toimia 
Euroopan unionin aloitteiden ja 
hankkeiden suorittamisen sekä ohjelmien 
toteuttamisen välineinä useiden eri EU:n 
alakohtaisten politiikkojen yhteydessä. 
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Nämä yhtymät on tunnustettava 
valintakelpoisiksi rakenteiksi tällaisia 
aloitteita, hankkeita ja ohjelmia varten, 
yhtymien näkyvyyttä on lisättävä, ja ne on 
liitettävä paremmin osaksi EU:n ja 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä 
oikeusturvaa ja -varmuutta koskevien 
periaatteiden mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

Aiemman asetuksen soveltamisesta 29. heinäkuuta 2011 annetussa kertomuksessa todetaan, 
että EAYY:iden oikeudellista ja institutionaalista asemaa on selkeytettävä. Tämän ja näiden  
yhtymien tarjoamien mahdollisuuksien perusteella on tärkeää laatia vankka ja yksinkertainen 
järjestelmä, jonka avulla taataan kaikkien osapuolten ja kansalaisten oikeusturva ja 
-varmuus.

Tarkistus 35
László Surján

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) EAYY:iden perustamisesta saatu 
kokemus on osoittanut, että jäsenvaltioiden 
suorittaman hyväksynnän kolmen 
kuukauden määräaikaa on harvoin 
noudatettu. Määräaika olisi siksi 
pidennettävä kuuteen kuukauteen. Jotta 
kyseisen määräajan jälkeen syntyisi 
oikeusvarmuus, sopimus olisi katsottava 
hyväksytyksi hiljaisella sopimuksella. 
Jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia 
sääntöjä hyväksynnässä noudatettavaan 
menettelyyn, ja ne voivat luoda erityisiä 
sääntöjä EAYY-asetuksen täytäntöön 
panevien kansallisten sääntöjen puitteissa, 
joten poikkeuksia kuuden kuukauden 
jälkeistä hiljaista sopimusta koskevaan 
sääntöön ei pitäisi sallia.

(14) EAYY:iden perustamisesta saatu 
kokemus on osoittanut, että jäsenvaltioiden 
suorittaman hyväksynnän kolmen 
kuukauden määräaikaa on harvoin 
noudatettu. Määräaika olisi siksi 
pidennettävä kuuteen kuukauteen. Jotta 
kyseisen määräajan jälkeen syntyisi 
oikeusvarmuus, sopimus olisi katsottava 
hyväksytyksi hiljaisella sopimuksella. 
Jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia 
sääntöjä hyväksynnässä noudatettavaan 
menettelyyn, ja ne voivat luoda erityisiä 
sääntöjä EAYY-asetuksen täytäntöön 
panevien kansallisten sääntöjen puitteissa, 
joten poikkeuksia kuuden kuukauden 
jälkeistä hiljaista sopimusta koskevaan 
sääntöön ei pitäisi sallia. Jäsenvaltioille 
annetun kuuden kuukauden ajan 
EAYY:iden perustamisen hyväksymistä 
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varten olisi riitettävä siihen, että 
jäsenvaltiot voivat ilmaista EAYY:iden 
perustamiseen liittyvät huolenaiheensa ja 
että myös hakijat voivat ryhtyä 
tarpeellisiin toimenpiteisiin hakemustensa 
korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 36
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) EAYY:iden perustamisesta saatu 
kokemus on osoittanut, että jäsenvaltioiden 
suorittaman hyväksynnän kolmen 
kuukauden määräaikaa on harvoin 
noudatettu. Määräaika olisi siksi 
pidennettävä kuuteen kuukauteen. Jotta 
kyseisen määräajan jälkeen syntyisi 
oikeusvarmuus, sopimus olisi katsottava 
hyväksytyksi hiljaisella sopimuksella. 
Jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia 
sääntöjä hyväksynnässä noudatettavaan 
menettelyyn, ja ne voivat luoda erityisiä 
sääntöjä EAYY-asetuksen täytäntöön 
panevien kansallisten sääntöjen puitteissa, 
joten poikkeuksia kuuden kuukauden 
jälkeistä hiljaista sopimusta koskevaan 
sääntöön ei pitäisi sallia.

(14) EAYY:iden perustamisesta saatu 
kokemus on osoittanut, että jäsenvaltioiden 
suorittaman hyväksynnän kolmen 
kuukauden määräaikaa on harvoin 
noudatettu. Määräaika olisi siksi 
pidennettävä neljään kuukauteen. Jotta 
kyseisen määräajan jälkeen syntyisi 
oikeusvarmuus, sopimus olisi katsottava 
hyväksytyksi hiljaisella sopimuksella. 
Jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia 
sääntöjä hyväksynnässä noudatettavaan 
menettelyyn, ja ne voivat luoda erityisiä 
sääntöjä EAYY-asetuksen täytäntöön 
panevien kansallisten sääntöjen puitteissa, 
joten poikkeuksia kuuden kuukauden 
jälkeistä hiljaista sopimusta koskevaan 
sääntöön ei pitäisi sallia.

Or. en

Tarkistus 37
László Surján

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(17 a) Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
voimakkaampaa osallistumista 
EAYY:iden perustamiseen ja 
mahdollisuutta liittyä nykyisiin 
EAYY:ihin olisi vahvasti kannustettava.

Or. en

Tarkistus 38
László Surján

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) EAYY:n tehtävät olisi laajennettava 
kattamaan alueellisen yhteistyön yleisen 
helpottamisen ja edistämisen, mihin kuuluu 
alueellisten ja paikallisten kysymysten 
strateginen suunnittelu ja hallinnointi
koheesiopolitiikan ja unionin muiden 
politiikkojen mukaisesti; näin edistettäisiin 
Eurooppa 2020 -strategiaa tai 
makroalueellisten strategioiden 
täytäntöönpanoa. Lisäksi olisi 
täsmennettävä, että vähintään yhden 
jäsenen kussakin edustettuna olevassa 
jäsenvaltiossa olisi osoitettava 
pätevyytensä EAYY:n tehokkaan 
täytäntöönpanon tietyllä osa-alueella.

(19) EAYY:n tehtävät olisi laajennettava 
kattamaan alueellisen yhteistyön yleisen 
helpottamisen ja edistämisen ja alueellisen 
yhteistyön esteiden poistamisen, mihin 
kuuluu keskittyminen alueellisten ja 
paikallisten kysymysten strategiseen
suunnitteluun ja hallinnointiin
koheesiopolitiikan ja unionin muiden 
politiikkojen mukaisesti; näin edistettäisiin 
Eurooppa 2020 -strategiaa tai 
makroalueellisten strategioiden 
täytäntöönpanoa. Lisäksi olisi 
täsmennettävä, että vähintään yhden 
jäsenen kussakin edustettuna olevassa 
jäsenvaltiossa olisi osoitettava 
pätevyytensä EAYY:n tehokkaan 
täytäntöönpanon tietyllä osa-alueella.

Or. en

Tarkistus 39
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) EAYY:n tehtävät olisi laajennettava 
kattamaan alueellisen yhteistyön yleisen 
helpottamisen ja edistämisen, mihin kuuluu 
alueellisten ja paikallisten kysymysten 
strateginen suunnittelu ja hallinnointi 
koheesiopolitiikan ja unionin muiden 
politiikkojen mukaisesti; näin edistettäisiin 
Eurooppa 2020 -strategiaa tai 
makroalueellisten strategioiden 
täytäntöönpanoa. Lisäksi olisi 
täsmennettävä, että vähintään yhden 
jäsenen kussakin edustettuna olevassa 
jäsenvaltiossa olisi osoitettava 
pätevyytensä EAYY:n tehokkaan 
täytäntöönpanon tietyllä osa-alueella.

(19) EAYY:n tehtävät olisi laajennettava 
kattamaan alueellisen yhteistyön yleisen 
helpottamisen ja edistämisen, mihin kuuluu 
alueellisten ja paikallisten kysymysten 
strateginen suunnittelu ja hallinnointi 
koheesiopolitiikan ja unionin muiden 
politiikkojen mukaisesti; näin edistettäisiin 
Eurooppa 2020 -strategiaa tai 
makroalueellisten strategioiden 
täytäntöönpanoa. Siksi olisi täsmennettävä 
EAYY:iden osuutta näiden strategisten 
tavoitteiden saavuttamisessa Euroopan 
komission ja jäsenvaltioiden välisten 
kumppanuussopimusten tekemisessä ja 
EAYY:t alueellaan rekisteröivien 
jäsenvaltioiden toimintaohjelmien 
laadinnassa.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden on täsmennettävä EAYY:iden asemaa koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 40
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Olisi selkeytettävä, että sopimuksen –
eikä siis perussäännön – olisi sisällettävä 
EAYY:n henkilöstöä koskevat säännöt 
sekä henkilöstöhallinnon ja työhönoton 
järjestelyjä koskevat periaatteet. 
EAYY:iden käytettävissä on useita 
vaihtoehtoja. Henkilöstöhallintoa ja 
työhönottoa koskevia erityisjärjestelyjä 
pitäisi kuitenkin käsitellä perussäännössä.

(26) Olisi selkeytettävä, että sopimuksen –
eikä siis perussäännön – olisi sisällettävä 
EAYY:n henkilöstöä koskevat säännöt 
sekä henkilöstöhallinnon ja työhönoton 
järjestelyjä koskevat periaatteet. 
EAYY:iden käytettävissä on useita 
vaihtoehtoja. Yksi näistä vaihtoehdoista 
on saada henkilöstölle Euroopan 
yhteisöjen virastojen asema.
Henkilöstöhallintoa ja työhönottoa 
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koskevia erityisjärjestelyjä pitäisi kuitenkin 
käsitellä perussäännössä.

Or. fr

Perustelu

EAYY:ille pitäisi antaa erityinen eurooppalainen asema, koska niiden toiminnassa toteutetaan 
Euroopan yhdentymistä paikallisella tasolla.

Tarkistus 41
László Surján

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Olisi täsmennettävä, että jäsenvaltiot 
ilmoittavat komissiolle kaikista 
hyväksytyistä säännöksistä EAYY-
asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja 
toimittavat nämä säännökset ja niiden 
mahdolliset muutokset. Komission, 
jäsenvaltioiden ja alueiden komitean 
välisen tietojenvaihdon ja koordinaation 
parantamiseksi olisi täsmennettävä, että 
komissio toimittaa kyseiset säännökset 
jäsenvaltioille ja alueiden komitealle. 
Komitea on luonut EAYY-foorumin, jolla 
kaikki sidosryhmät voivat vaihtaa 
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, parantaa 
tiedottamista EAYY-välineen 
mahdollisuuksista ja haasteista, helpottaa 
EAYY:iden perustamisesta alueellisella 
tasolla saatujen kokemusten vaihtoa ja 
jakaa tietämystä alueellisen yhteistyön 
parhaista käytännöistä.

(32) Olisi ryhdyttävä koordinoituihin 
toimenpiteisiin tietoisuuden lisäämiseksi 
toimielimissä, jäsenvaltioissa ja alueilla 
EAYY:iden tarjoamien mahdollisuuksien 
osalta, jotta voidaan parantaa sellaisten 
mahdollisuuksien näkyvyyttä, jotka 
koskevat EAYY:iden hyödyntämistä 
rajatylittävän yhteistyön käytettävissä 
olevina välineinä kaikilla EU:n politiikan 
aloilla.  Olisi täsmennettävä, että 
jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kaikista 
hyväksytyistä säännöksistä EAYY-
asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja 
toimittavat nämä säännökset ja niiden 
mahdolliset muutokset. Komission, 
jäsenvaltioiden ja alueiden komitean 
välisen tietojenvaihdon ja koordinaation 
parantamiseksi olisi täsmennettävä, että 
komissio toimittaa kyseiset säännökset 
jäsenvaltioille ja alueiden komitealle. 
Komitea on luonut EAYY-foorumin, jolla 
kaikki sidosryhmät voivat vaihtaa 
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, parantaa 
tiedottamista EAYY-välineen 
mahdollisuuksista ja haasteista, helpottaa 
EAYY:iden perustamisesta alueellisella 
tasolla saatujen kokemusten vaihtoa ja 
jakaa tietämystä alueellisen yhteistyön 
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parhaista käytännöistä.

Or. en

Tarkistus 42
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettavaa lakia määritettäessä EAYY 
katsotaan siihen jäsenvaltioon kuuluvaksi 
yhteisöksi, jossa sen kotipaikka on.

Sovellettavaa lakia määritettäessä EAYY 
katsotaan siihen jäsenvaltioon kuuluvaksi 
yhteisöksi, jossa sen kotipaikka on.
Muiden EAYY:hyn osallistuvien 
jäsenvaltioiden on kuitenkin 
tunnustettava tämän menettelyn mukaan 
hyväksytyt erityissäännökset.

Or. fr

Perustelu

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta on sovellettava ensisijaisesti, jotta voidaan välttää 
kaikenlainen monimutkaistuminen, joka liittyy vain tietyissä jäsenvaltioissa tunnustettuihin 
säädöksiin.

Tarkistus 43
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAYY:n on koostuttava jäsenistä, jotka 
sijaitsevat vähintään kahden jäsenvaltion 
alueella, jollei 3 a artiklan 2 kohdassa 

2. EAYY:n on koostuttava jäsenistä, jotka 
sijaitsevat vähintään kahden jäsenvaltion 
alueella, jollei 3 a artiklan 2 kohdassa 
toisin säädetä, ja EAYY:llä on valtuudet 
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toisin säädetä.”. toimia sen jäsenten nimissä 
yhteistyöhankkeiden ja -ohjelmien 
täytäntöönpanon yhteydessä.”.

Or. pt

Perustelu

EAYY:t toimivat niiden jäsenten nimissä ja yhteistyöhankkeiden ja -ohjelmien 
täytäntöönpanon yhteydessä. Kyseessä voi olla koheesiopolitiikkaan liittyvä alueellinen 
yhteistyö tai EU:n eri alakohtaisiin politiikkoihin liittyvä yhteistyö. EAYY:iden ei pidä 
kuitenkaan toimia välineinä valtuuksien yhdistämistä, toimivallan ja valtuuksien jakautumisen 
muuttamista tai asetuksessa säädetyistä tarkoituksista poikkeamista varten.

Tarkistus 44
Gilles Pargneaux

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) Kansalaisyhteiskuntaa edustavat 
järjestöt.

Or. fr

Perustelu

Mikäli EAYY:t ovat rajatylittäviin työpaikkoihin ja niiden vaikutuspiireihin liittyviä 
rakenteita, mukaan on otettava kansalaisyhteiskunnan edustajat, joille EAYY:t tarjoavat 
palveluja.

Tarkistus 45
László Surján

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – a alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Mukaan tulevan jäsenen tehtyä 2 kohdan Mukaan tulevan jäsenen tehtyä 2 kohdan 
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mukaisen ilmoituksen asianomaisen 
jäsenvaltion on perustuslailliset 
rakenteensa huomioon ottaen hyväksyttävä 
sopimus ja mukaan tulevan jäsenen 
osallistuminen EAYY:hyn, paitsi jos se 
katsoo, että tällainen osallistuminen ei ole 
tämän asetuksen, muun EAYY:n toimintaa 
koskevan unionin lainsäädännön tai 
mukaan tulevan jäsenen toimivaltaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
mukaista tai että tällainen osallistuminen ei 
ole perusteltua kyseisen jäsenvaltion 
yleisen edun tai yhteiskuntapolitiikan 
vuoksi. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion 
on ilmoitettava syyt sopimuksen 
hyväksymättä jättämiselle tai ehdotettava 
sopimukseen tarvittavia muutoksia, jotka 
mahdollistavat mukaan tulevan jäsenen 
osallistumisen.

mukaisen ilmoituksen asianomaisen 
jäsenvaltion on perustuslailliset 
rakenteensa huomioon ottaen hyväksyttävä 
sopimus ja mukaan tulevan jäsenen 
osallistuminen EAYY:hyn, paitsi jos se 
katsoo, että tällainen osallistuminen ei ole 
tämän asetuksen, muun EAYY:n toimintaa 
koskevan unionin lainsäädännön tai 
mukaan tulevan jäsenen toimivaltaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
mukaista tai että tällainen osallistuminen ei 
ole perusteltua kyseisen jäsenvaltion 
yleisen edun tai yhteiskuntapolitiikan 
vuoksi. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion 
on ilmoitettava syyt sopimuksen 
hyväksymättä jättämiselle tai ehdotettava 
sopimukseen tarvittavia muutoksia, jotka 
mahdollistavat mukaan tulevan jäsenen 
osallistumisen. Jäsenvaltiolle annetun 
kuuden kuukauden ajan EAYY:iden 
perustamisen hyväksymistä varten olisi 
riitettävä siihen, että jäsenvaltiot voivat 
ilmaista jätettyihin hakemuksiin liittyvät 
huolenaiheensa ja että myös hakijat 
voivat reagoida kaikkiin esitettyihin 
huolenaiheisiin ja korjata hakemustensa 
puutteet. Kaikkia menettelyyn liittyviä 
viivästyksiä olisi vältettävä ja 
hyväksymiseen varattua kuuden 
kuukauden aikaa ei pidä missään 
tilanteessa pidentää.

Or. en

Tarkistus 46
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – a alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tehtävä päätös kuuden 
kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona 2 

Jäsenvaltion on tehtävä päätös neljän 
kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona 2 



AM\903898FI.doc 17/20 PE491.049v01-00

FI

kohdan mukainen hakemus on 
vastaanotettu. Jos asianomainen jäsenvaltio 
ei tee päätöstä asetetussa määräajassa, 
sopimus katsotaan hyväksytyksi.

kohdan mukainen hakemus on 
vastaanotettu. Jos asianomainen jäsenvaltio 
ei tee päätöstä asetetussa määräajassa, 
sopimus katsotaan hyväksytyksi.

Or. en

Tarkistus 47
László Surján

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAYY toimii sille annettujen tehtävien 
puitteissa, jotka ovat alueellisen yhteistyön 
helpottaminen ja edistäminen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi ja jotka 
sen jäsenten on määriteltävä sillä 
perusteella, että kyseiset tehtävät sisältyvät 
toimivaltuuksiin, jotka vähintään yhdellä 
jäsenellä kustakin kyseisessä EAYY:ssä 
edustettuna olevasta valtiosta on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2. EAYY toimii sille annettujen tehtävien 
puitteissa, jotka ovat alueellisen yhteistyön 
helpottaminen ja edistäminen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi ja 
sisämarkkinoiden esteiden nujertaminen
ja jotka sen jäsenten on määriteltävä sillä 
perusteella, että kyseiset tehtävät sisältyvät 
toimivaltuuksiin, jotka vähintään yhdellä 
jäsenellä kustakin kyseisessä EAYY:ssä 
edustettuna olevasta valtiosta on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 48
László Surján

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAYY voi toteuttaa erityisiä jäsentensä EAYY voi toteuttaa erityisiä jäsentensä 
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välisiä alueellisen yhteistyön toimia 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tavoitteen 
mukaisesti, riippumatta siitä, osallistuuko 
unioni niiden rahoitukseen.

välisiä alueellisen yhteistyön toimia 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tavoitteen 
mukaisesti, riippumatta siitä, osallistuuko 
unioni niiden rahoitukseen. Myös niiden 
verotusta ja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden avulla tapahtuvan 
rahoituksen ehtoja olisi kehitettävä.

Or. en

Tarkistus 49
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAYY:n tehtäviin voi kuulua erityisesti 
unionin Euroopan aluekehitysrahastosta, 
Euroopan sosiaalirahastosta ja/tai 
koheesiorahastosta osarahoittamien 
alueellisen yhteistyön ohjelmien tai niiden 
osien tai toimien täytäntöönpano.

EAYY:n tehtäviin voi kuulua erityisesti 
unionin Euroopan aluekehitysrahastosta, 
Euroopan sosiaalirahastosta,
koheesiorahastosta ja/tai Euroopan 
unionin alakohtaisiin politiikkoihin 
liittyvien ehdotuspyyntöjen puitteissa
osarahoittamien alueellisen yhteistyön 
ohjelmien tai niiden osien tai toimien 
täytäntöönpano tai yhdennettyjen 
alueellisten strategioiden määrittely ja 
täytäntöönpano.

Or. fr

Perustelu

EAYY:iden strateginen arvo ja niiden mahdollisuudet hyödyntää erilaisia rahoituslähteitä on 
tunnustettava.

Tarkistus 50
Catherine Grèze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – a alakohta
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Asetus (EY) N:o 1082/2006
7 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa niitä tehtäviä, 
joita EAYY voi suorittaa ilman unionin 
rahallista tukea. Jäsenvaltiot eivät 
kuitenkaan voi sulkea pois unionin
koheesiopolitiikan vuosien 2014–2020 
osalta hyväksyttyihin 
investointiprioriteetteihin kuuluvia toimia.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 51
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
7 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa niitä tehtäviä, 
joita EAYY voi suorittaa ilman unionin 
rahallista tukea. Jäsenvaltiot eivät 
kuitenkaan voi sulkea pois unionin 
koheesiopolitiikan vuosien 2014–2020 
osalta hyväksyttyihin 
investointiprioriteetteihin kuuluvia toimia.

Jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa niitä 
tehtäviä, joita EAYY voi suorittaa unionin 
rahallisen tuen avulla, etenkään unionin 
koheesiopolitiikan vuosien 2014–2020 
osalta hyväksyttyihin 
investointiprioriteetteihin kuuluvia toimia.

Or. fr

Perustelu

Mikäli EAYY tunnustetaan itsenäiseksi oikeushenkilöksi, ei ole asianmukaista viitata 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen rajoittaa EAYY:n toimia.

Tarkistus 52
Gilles Pargneaux
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta samassa paikassa työskentelevää 
henkilöstöä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti, 
kansallista julkis- tai yksityisoikeudellista 
sääntelyä voidaan täydentää EAYY:n 
vahvistamilla tapauskohtaisilla säännöillä.

Jotta samassa paikassa työskentelevää 
henkilöstöä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti, 
kansallista julkis- tai yksityisoikeudellista 
sääntelyä voidaan täydentää EAYY:n 
vahvistamilla tapauskohtaisilla säännöillä.
Nämä voivat muistuttaa Euroopan 
unionin virastojen henkilöstölle 
myönnettyä eurooppalaista asemaa.

Or. fr

Perustelu

EAYY:ille pitäisi antaa erityinen eurooppalainen asema, koska niiden toiminnassa toteutetaan 
Euroopan yhdentymistä paikallisella tasolla.


