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Tarkistus 1
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On pantava merkille, että EAYY:t 
saattavat vahvistaa koko Euroopan 
unionin sopusointuisen kehityksen 
edistämistä ja aikaansaamista ja 
erityisesti sen alueiden taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista koheesiota sekä 
edistää osaltaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden saavuttamista. Ne 
voivat vaikuttaa myönteisesti myös 
alueellisen yhteistyön esteiden 
vähentämiseen niillä alueilla, jotka 
kärsivät vakavista ja pysyvistä luontoon 
tai väestöön liittyvistä haitoista, joihin 
kuuluvat myös syrjäisimpien alueiden 
erityistilanteet, ja ne voivat myös 
vaikuttaa yhteistyön vahvistamiseen 
kolmansien maiden, merentakaisten 
maiden ja alueiden sekä EU:n 
raja-alueiden välillä, myös hyödyntämällä 
EU:n ulkoisen yhteistyön ohjelmia.

Or. en

Tarkistus 2
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tähän mennessä perustetuista 
EAYY:istä saadut kokemukset osoittavat, 
että tätä uutta oikeudellista välinettä 

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

käytetään myös muiden unionin
politiikkojen täytäntöönpanoon liittyvässä 
yhteistyössä, myös koheesiopolitiikan 
ulkopuolisten ohjelmien tai niiden osien 
täytäntöönpanossa EU:n rahoituksen 
avulla. EAYY:iden vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta olisi lisättävä laajentamalla 
niiden toiminnan luonnetta, poistamalla 
jäljellä olevat esteet ja helpottamalla 
EAYY:iden perustamista ja toimintaa 
säilyttäen samalla jäsenvaltioiden 
mahdollisuuden rajoittaa niitä EAYY:iden 
toimia, joita voidaan harjoittaa ilman 
EU:n rahoitusapua. On muistettava, että 
asetuksen (EU) N:o 1083/2006 mukaan 
EAYY:illä on joka jäsenvaltiossa laajin 
oikeuskelpoisuus, myös mahdollisuus 
tehdä sopimuksia muiden EAYY:iden tai 
muiden oikeussubjektien kanssa yhteisten 
yhteistyöhankkeiden toteuttamiseksi 
muun muassa makroalueellisten 
strategioiden entistä tehokkaamman 
toiminnan varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 3
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) EAYY:t toimivat luontaisesti 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. 
Ennen muutoksia EAYY-asetuksen 
2-artiklan 1 kohdassa säädetään, että
sopimuksessa ja perussäännössä voidaan
määrätä, mitä lakia sovelletaan mihinkin 
kysymyksiin ja että etusijalla on –
kyseisessä artiklassa säädetyssä lakien 
soveltamisjärjestyksessä – sen jäsenvaltion, 
jossa EAYY:n kotipaikka on, kansallinen 
lainsäädäntö; tämä asia olisi näin ollen 

(6) EAYY:t toimivat luontaisesti 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. 
Tämän vuoksi EAYY-asetuksessa
säädetään mahdollisuudesta määrätä
sopimuksessa ja perussäännössä, mitä lakia 
sovelletaan mihinkin kysymyksiin. On 
selvennettävä, kun etusijalla on –
kyseisessä artiklassa säädetyssä lakien 
soveltamisjärjestyksessä – sen jäsenvaltion, 
jossa EAYY:n kotipaikka on, kansallinen 
lainsäädäntö. Sovellettavaa lakia koskevat 
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selkeytettävä. Sovellettavaa lakia koskevat 
määräykset olisi laajennettava koskemaan 
EAYY:n toimia ja toimintaa.

määräykset olisi laajennettava koskemaan 
EAYY:n toimia ja toimintaa edellyttäen, 
että jäsenvaltio voi harjoittaa oikeudellista 
valvontaa kussakin yksittäisessä 
tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 4
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
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 
b alakohdassa tarkoitetut ’julkiset 
yritykset’ olisi myös luettava mukaan.

(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 
erityisesti yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin tai infrastruktuuriin liittyviä 
palveluja. 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 
b alakohdassa tarkoitetut ’julkiset 
yritykset’ olisi myös luettava mukaan, 
samoin kuin yleistä taloudellista etua 
koskevia palveluja tuottavat yritykset 
muun muassa koulutuksen ja 
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terveydenhuollon aloilla, 
terveydenhuoltoa ja pitkäaikaista hoitoa 
koskevalla sosiaalialalla, lastenhoidon 
alalla, työmarkkinoille pääsyn ja sinne 
palaamisen alalla, sosiaalisen 
asuntotuotannon sekä haavoittuvien 
ryhmien hoidon ja sosiaalisen 
osallistamisen aloilla.

Or. en

Tarkistus 5
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) SEUT-sopimuksen 175 artiklan 
kolmannen kohdan mukaan mainittuun 
määräykseen perustuvaan lainsäädäntöön 
ei voida sisällyttää kolmansien maiden 
yhteisöjä. EAYY-asetuksessa ei 
nimenomaisesti kielletä kolmansien 
maiden yhteisöjä osallistumasta tämän 
asetuksen mukaisesti muodostettuun 
EAYY:hyn, jos se sallitaan kolmannen 
maan lainsäädännössä tai jäsenvaltioiden 
ja kolmansien maiden välisissä 
sopimuksissa.

(9) Asetus (EY) N:o 1082/2006 ei sisällä 
yksityiskohtaisia sääntöjä kolmansista 
maista peräisin olevien yhteisöjen 
osallistumisesta tämän asetuksen 
mukaisesti eli vähintään kahdesta 
jäsenvaltiosta peräisin olevien jäsenten 
välillä muodostettuun EAYY:hyn. Ottaen 
huomioon niiden sääntöjen 
yhdenmukaistamisen, joilla säännellään 
yhden tai useamman jäsenvaltion ja 
yhden tai useamman kolmannen maan 
välillä tehtävää yhteistyötä – pääasiassa 
eurooppalaisen naapuruuden välineen 
(ENI) ja liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA II) nojalla tehtävän 
rajat ylittävän yhteistyön puitteissa, mutta 
myös EKR:n täydentävän rahoituksen ja 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen mukaisen valtioiden välisen 
yhteistyön puitteissa, jossa 
yhteistyöohjelmien perusteella ENI:n ja 
IPA:n määrärahoja siirretään niiden 
yhdistämiseksi Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) 
määrärahoihin – olisi nimenomaisesti 
säädettävä jäsenvaltion ja sen 
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syrjäisimpien alueiden naapureina 
olevien kolmansien maiden jäsenten 
osallistumisesta vähintään kahden 
jäsenvaltion välillä perustettuun 
EAYY:hyn. Tämän pitäisi olla 
mahdollista, jos se sallitaan kolmannen 
maan lainsäädännössä tai vähintään yhden 
osallistuvan jäsenvaltion ja kolmannen 
maan välisissä sopimuksissa.

Or. en

Tarkistus 6
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kokemuksen mukaan jäsenvaltioiden 
jäsenkelpoisia elimiä vastaavien 
kolmansien maiden viranomaisten tai 
muiden elinten osallistuminen on 
aiheuttanut vaikeuksia 
täytäntöönpanossa. Kahdesta tai 
useammasta jäsenvaltiosta peräisin 
olevien jäsenten perustamaan EAYY:hyn 
osallistuminen on kuitenkin vain yksi osa 
unionin sisäistä ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä. Näin ollen osallistumista olisi 
selkeytettävä käyttämättä 
SEUT-sopimuksen eri oikeusperustaa.

(10) Unionin taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi ja sellaisen alueellisen 
yhteistyön tehostamiseksi, johon sisältyy 
yksi tai useampi rajat ylittävän, valtioiden 
välisen ja alueiden välisen yhteistyön 
muoto EAYY:n jäsenten välillä, tulisi 
sallia jäsenvaltion ja sen syrjäisimpien 
alueiden naapureina olevien kolmansien 
maiden osallistuminen EAYY:hyn. 
Euroopan alueellisen yhteistyön 
ohjelmien mukaisilla toimilla, joita EU 
yhteisrahoittaa, tulisi siis edelleen pyrkiä 
koheesiopolitiikan tavoitteisiin, vaikka 
toimet toteutettaisiinkin osittain tai 
kokonaisuudessaan unionin alueen 
ulkopuolella, jolloin myös EAYY:n 
toimintaa harjoitetaan ainakin jossain 
määrin unionin alueen ulkopuolella. 
Tässä yhteydessä ja tarpeen mukaan 
sellaisen EAYY:n toiminnalla, jossa on 
myös jäseniä vähintään yhden 
jäsenvaltion ja sen syrjäisimpien alueiden 
naapureina olevista kolmansista maista, 
edistetään EU:n ulkoista 
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toimintapolitiikkaa (kehitysyhteistyötä tai 
taloudellista ja teknistä sekä 
rahoitusyhteistyötä koskevat tavoitteet) 
lähinnä satunnaisesti, koska 
yhteistyöohjelmien ja sen seurauksena 
EAYY:n toiminnassa (vaikka vähintään 
yhden jäsenvaltion ja sen syrjäisimpien 
alueiden naapureina olevat kolmannet 
maat osallistuivatkin siihen) tulisi 
keskittyä EU:n koheesiopolitiikan 
tavoitteisiin.
Näin ollen vain yhden jäsenvaltion (ja sen 
syrjäisimpien alueiden) ja yhden tai 
useamman kolmannen maan välistä 
mahdollista kehitysyhteistyötä tai 
taloudellista ja teknistä sekä 
rahoitusyhteistyötä koskevat tavoitteet 
ainoastaan täydentävät jäsenvaltioiden 
(mukaan lukien syrjäisimmät alueet) 
välisen koheesiopolitiikkaan perustuvan 
alueellisen yhteistyön tavoitteita. Siksi 
SEUT-sopimuksen 175 artiklan kolmas 
alakohta on riittävä oikeusperusta 
asetuksen hyväksymistä varten.

Or. en

Tarkistus 7
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan alueellista yhteistyötä on 
vuodesta 1990 tuettu koheesiopoliittisin 
rahoitusvälinein, jolloin yhteistyö on aina 
ollut mahdollista rajallisessa määrässä 
tapauksia vain yhden jäsenvaltion ja 
jonkin kolmannen maan välillä. Näin 
ollen oikeudellinen väline EAYY olisi 
avattava myös tällaisia yhteistyömuotoja 
varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 8
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koska kaudella 2014–2020 tulee 
saataville erityinen lisämääräraha 
unionin syrjäisimpien alueiden 
yhteistyöhön, kolmansien maiden 
viranomaisten ja elinten ohella mukana 
pitäisi olla myös SEUT-sopimuksen 
liitteessä II lueteltuja merentakaisten 
maiden ja alueiden, jäljempänä 
’merentakaiset alueet’, viranomaisia ja 
elimiä. Perussopimuksen 203 artiklassa 
sallitaan tällainen yhteistyö.

(12) Sen jälkeen kun kolmannen maan tai 
merentakaisen alueen (MMA) 
kansallisten, alueellisten, osa-alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten ja 
järjestöjen ja tarvittaessa muiden julkisten 
elinten tai laitosten (mukaan lukien 
julkisten palvelujen tarjoajat) 
osallistuminen EAYY:hyn on hyväksytty 
merentakaisten alueiden assosiaatiosta 
EU:n kanssa tehdyn neuvoston päätöksen 
(EU) N:o …/2013 (merentakaisten 
alueiden assosiaatiosta tehty päätös) [...]1

artiklan perusteella ja ottaen huomioon, 
että ohjelmakaudella 2014–2020 
erityisellä lisämäärärahalla on määrä 
vahvistaa unionin syrjäisimpien alueiden 
yhteistyötä naapuruston kolmansien 
maiden ja joidenkin SEUT-sopimuksen 
liitteessä II lueteltujen naapuruston 
MMA:iden kanssa, oikeudellinen väline 
EAYY olisi avattava myös MMA:ista 
peräisin oleville jäsenille. 
Oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi 
olisi määritettävä erityisiä 
hyväksymismenettelyjä MMA:sta peräisin 
olevien jäsenten liittymisestä EAYY:hyn 
sekä tarvittaessa erityisiä sääntöjä 
lainsäädännöstä, jota sovelletaan 
asianomaiseen EAYY:hyn, jossa on 
jäseniä MMA:sta.
__________________
1 Tarkka viittaus määritetään 
myöhemmässä vaiheessa ottaen 
huomioon, miten merentakaisten alueiden 
assosiaatiosta tehtävästä päätöksestä 
käytävissä neuvotteluissa edetään.
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Or. en

Tarkistus 9
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) EAYY-asetuksessa erotettiin
toisistaan sopimus, jossa vahvistetaan 
perustettavan EAYY:n peruselementit, ja 
perussääntö, jossa vahvistetaan 
täytäntöönpanoelementit. Perussäännön oli
silti sisällettävä kaikki sopimuksen 
määräykset. Siksi olisi täsmennettävä, että 
sopimus ja perussääntö ovat kaksi erillistä 
asiakirjaa, ja vaikka kumpikin on 
lähetettävä jäsenvaltioille, 
hyväksymismenettely olisi rajattava 
sopimukseen. Lisäksi eräiden elementtien, 
jotka tällä hetkellä sisältyvät 
perussääntöön, olisikin sen sijaan 
sisällyttävä sopimukseen.

(13) EAYY-asetuksessa erotetaan 
toisistaan sopimus, jossa vahvistetaan 
perustettavan EAYY:n peruselementit, ja 
perussääntö, jossa vahvistetaan 
täytäntöönpanoelementit. Perussäännön on 
silti sisällettävä kaikki sopimuksen 
määräykset. Olisi täsmennettävä, että 
sopimus ja perussääntö ovat kaksi erillistä 
asiakirjaa, ja vaikka kumpikin on 
lähetettävä jäsenvaltioille, 
hyväksymismenettely olisi rajattava 
sopimukseen. Lisäksi eräiden elementtien, 
jotka tällä hetkellä sisältyvät 
perussääntöön, olisikin sen sijaan 
sisällyttävä sopimukseen.

Or. en

Tarkistus 10
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
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 

(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 
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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.

oikeusvarmuus, sopimus olisi tarvittaessa 
katsottava hyväksytyksi hiljaisella 
sopimuksella asianomaisten 
jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti (mukaan 
lukien niiden perustuslailliset 
vaatimukset). Jäsenvaltion, jossa EAYY:n 
ehdotetun kotipaikan on määrä sijaita, 
tulisi kuitenkin muodollisesti hyväksyä 
sopimus. 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 tässä asetuksessa 
säädettyjä lukuun ottamatta pitäisi sallia.

Or. en

Tarkistus 11
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Olisi täsmennettävä, että 
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä sopimus, 
paitsi jos ne katsovat, että mukaan tulevan 
jäsenen osallistuminen ei ole 
EAYY-asetuksen, EAYY:n toimintaa 
koskevien sopimusluonnoksessa 
vahvistettujen unionin lainsäädännön 
muiden säännösten tai mukaan tulevan 
jäsenen toimivaltaa koskevasta 
kansallisesta aineellisesta oikeudesta 
tehdyn sopimusluonnoksen mukaista, tai 
että tällainen osallistuminen ei ole 
perusteltua kyseisen jäsenvaltion yleisen 
edun tai yhteiskuntapolitiikan vuoksi, ja 
tarkastelusta olisi jätettävä pois kaikki 
kansalliset lait, joissa edellytetään muita tai 

(15) Olisi täsmennettävä, että 
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä sopimus, 
paitsi jos ne katsovat, että mukaan tulevan 
jäsenen osallistuminen ei ole 
EAYY-asetuksen, EAYY:n toimintaa 
koskevien sopimusluonnoksessa 
vahvistettujen unionin lainsäädännön 
muiden säännösten tai mukaan tulevan 
jäsenen valtuuksia ja toimivaltaa koskevan 
kansallisen aineellisen oikeuden 
lainsäädännön mukaista; jos se katsoo, 
että tällainen osallistuminen ei ole 
perusteltua kyseisen jäsenvaltion yleisen 
edun tai yhteiskuntapolitiikan vuoksi, tai 
jos se katsoo, että perussääntö ei ole 
sopimuksen mukainen, ja tarkastelusta 
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tiukempia sääntöjä ja menettelyjä kuin 
EAYY-asetuksessa.

olisi jätettävä pois kaikki kansalliset lait, 
joissa edellytetään muita tai tiukempia 
sääntöjä ja menettelyjä kuin 
EAYY-asetuksessa.

Or. en

Tarkistus 12
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska EAYY-asetusta ei voida 
soveltaa kolmansissa maissa tai 
merentakaisilla alueilla, olisi 
täsmennettävä, että jäsenvaltion, jossa 
ehdotetun EAYY:n kotipaikka tulee 
sijaitsemaan, olisi lainsäädäntönsä nojalla 
perustettujen mukaan tulevien jäsenten 
osallistumista hyväksyessään taattava, että 
kyseisissä kolmansissa maissa tai 
merentakaisilla alueilla sovelletaan 
vastaavia edellytyksiä ja menettelyjä kuin 
EAYY-asetuksessa tai kansainvälisissä 
sopimuksissa, eritoten Euroopan 
neuvoston säännöstössä. Olisi myös 
täsmennettävä, että jos osallistujina on 
useita jäsenvaltioita ja yksi tai useampi 
kolmas maa tai merentakainen alue, olisi 
pidettävä riittävänä, että tällainen sopimus 
on tehty kyseisen kolmannen maan tai 
merentakaisen alueen ja yhden 
osallistuvan jäsenvaltion välillä.

(16) Koska EAYY-asetusta ei voida 
soveltaa kolmansissa maissa, olisi 
täsmennettävä, että jäsenvaltion, jossa 
ehdotetun EAYY:n kotipaikka tulee 
sijaitsemaan, olisi lainsäädäntönsä nojalla 
perustettujen mukaan tulevien jäsenten 
osallistumista hyväksyessään varmistettava 
kuulemalla muilla jäsenvaltioita, joita 
asia koskee (niitä jäsenvaltioita, joiden 
lainsäädännön nojalla kyseiset mukaan 
tulevat jäsenet on muodostettu), että 
kyseisissä kolmansissa maissa sovelletaan 
vastaavia edellytyksiä ja menettelyjä kuin 
EAYY-asetuksessa tai jäsenvaltioiden ja 
Euroopan neuvoston kansainvälisissä 
kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa, 
olivatpa nämä myös unionin 
jäsenvaltioita tai eivät, Madridin 
puiteyleissopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjojen perusteella. Olisi myös 
täsmennettävä, että jos osallistujina on 
useita jäsenvaltioita ja yksi tai useampi 
kolmas maa, olisi pidettävä riittävänä, että 
tällainen sopimus on tehty kyseisen 
kolmannen maan ja yhden osallistuvan 
jäsenvaltion välillä.

Or. en
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Tarkistus 13
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) MMA:iden ja unionin 
jäsenvaltioiden väliset yhteydet huomioon 
ottaen kyseisten jäsenvaltioiden tulisi 
osallistua MMA:ista mukaan tulevien 
jäsenten osallistumista koskeviin 
hyväksymismenettelyihin. Jäsenvaltion 
tulisi sen ja MMA:n välisen erityisen 
hallintosuhteen mukaisesti joko hyväksyä 
tulevan jäsenen osallistuminen tai antaa 
jäsenvaltiolle, jossa EAYY:n kotipaikka 
sijaitsee, kirjallinen vahvistus siitä, että 
MMA:n toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet tulevan jäsenen 
osallistumisen tässä asetuksessa 
vahvistettuja vastaavien edellytysten ja 
menettelyjen mukaisesti. Samaa 
menettelyä tulisi soveltaa sellaiseen 
MMA:sta mukaan tulevaan jäseneen, 
joka haluaa liittyä olemassa olevaan 
EAYY:hyn.

Or. en

Tarkistus 14
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta kannustetaan uusia jäseniä 
liittymään olemassa olevaan EAYY:hyn, 
olisi yksinkertaistettava menettelyjä 
sopimusten muuttamiseksi tällaisissa 
tapauksissa. Muutoksista ei siis tarvitsisi 
ilmoittaa kaikille osallistuville 

(17) Jotta kannustetaan uusia jäseniä 
liittymään olemassa olevaan EAYY:hyn, 
olisi yksinkertaistettava menettelyjä 
sopimusten muuttamiseksi tällaisissa 
tapauksissa. Jos uusi jäsen on peräisin 
jäsenvaltiosta, joka on jo hyväksynyt 
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jäsenvaltioille, vaan ainoastaan sille 
jäsenvaltiolle, jonka kansallisen 
lainsäädännön nojalla uusi mukaan tuleva 
jäsen perustetaan. Jos uusi mukaan tuleva 
jäsen on peräisin kolmannesta maasta tai 
merentakaiselta alueelta, tällaista 
yksinkertaistamista ei pitäisi soveltaa, jotta 
kaikki osallistuvat jäsenvaltiot voivat 
tarkistaa, onko liittyminen sen yleisen edun 
tai yhteiskuntapolitiikan mukaista.

sopimuksen, muutoksista ei siis tarvitsisi 
ilmoittaa kaikille osallistuville 
jäsenvaltioille, vaan ainoastaan sille 
jäsenvaltiolle, jonka kansallisen 
lainsäädännön nojalla uusi mukaan tuleva 
jäsen perustetaan sekä sille jäsenvaltiolle, 
jossa EAYY:n kotipaikka sijaitsee.
Sopimukseen myöhemmin tehtävistä 
muutoksista tulisi ilmoittaa kaikille 
asianomaisille jäsenvaltioille. Jos uusi 
mukaan tuleva jäsen on peräisin 
jäsenvaltiosta, joka ei ole jo hyväksynyt 
sopimusta tai kolmannesta maasta tai 
merentakaiselta alueelta, tällaista 
yksinkertaistamista ei pitäisi soveltaa, jotta 
kaikki osallistuvat jäsenvaltiot voivat 
tarkistaa, onko liittyminen sen yleisen edun 
tai yhteiskuntapolitiikan mukaista.

Or. en

Tarkistus 15
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
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, 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. EAYY:n on voitava 
toteuttaa toimia, jotka saavat muuta 
rahallista tukea kuin unionin 
koheesiopolitiikan tarjoama tuki. Lisäksi 
olisi täsmennettävä, että jokaisen jäsenen 
kussakin edustettuna olevassa 
jäsenvaltiossa olisi osoitettava 
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pätevyytensä EAYY:n tehokkaan 
täytäntöönpanon tietyllä osa-alueella, ellei 
jäsenvaltio tai kolmas maa hyväksy 
osallistumista siten, että jäsenellä ei ole 
toimivaltaa kaikkiin sopimuksessa 
eriteltyihin tehtäviin.

Or. en

Tarkistus 16
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaikka on vahvistettu, että EAYY:n 
tehtävät eivät koske muun muassa 
’sääntelyvaltuuksia’, joilla voi olla erilaiset 
oikeudelliset seuraamukset eri 
jäsenvaltioissa, olisi kuitenkin 
täsmennettävä, että EAYY:n yleiskokous 
saa määrittää EAYY:n hallinnoiman 
infrastruktuurin osan käytön ehdot ja 
edellytykset, käyttäjien maksettaviksi 
tulevat maksut mukaan luettuina.

(22) Vaikka on vahvistettu, että EAYY:n 
tehtävät eivät koske muun muassa 
’sääntelyvaltuuksia’, joilla voi olla erilaiset 
oikeudelliset seuraamukset eri 
jäsenvaltioissa, olisi kuitenkin 
täsmennettävä, että EAYY:n yleiskokous 
saa, jos EAYY:n sopimuksissa niin 
nimenomaisesti määrätään, ja kansallisen 
ja EU:n lainsäädännön mukaisesti,
määrittää EAYY:n hallinnoiman 
infrastruktuurin osan käytön ehdot ja 
edellytykset tai ehdot ja edellytykset, 
joiden mukaisesti yleistä taloudellista etua 
koskevia palveluja voidaan tarjota, 
käyttäjien maksettaviksi tulevat maksut 
mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 17
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Olisi täsmennettävä, ettei (24) Olisi täsmennettävä, ettei 
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sopimuksessa tulisi ainoastaan toistaa 
viitettä yleisesti sovellettavaan 
lainsäädäntöön kuten 2 artiklassa jo 
säädetään, vaan siinä olisi myös lueteltava 
unionin tai kansalliset erityissäännöt, joita 
sovelletaan EAYY:hyn oikeushenkilönä tai 
sen toimintaan. Lisäksi olisi täsmennettävä, 
että tällainen kansallinen lainsäädäntö tai 
säännöt voivat olla sen jäsenvaltion 
lainsäädäntö tai säännöt, jossa 
sääntömääräiset elimet käyttävät 
toimivaltuuksiaan, varsinkin jos johtajan 
alaisuudessa työskentelevä henkilöstö on 
sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon kuin 
siihen, jossa EAYY:n kotipaikka on, taikka 
jossa EAYY toteuttaa toimiaan tai jossa se 
hallinnoi yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja tai infrastruktuureja.

sopimuksessa tulisi ainoastaan toistaa 
viitettä yleisesti sovellettavaan 
lainsäädäntöön kuten 2 artiklassa jo 
säädetään, vaan siinä olisi myös lueteltava 
unionin tai kansalliset säännöt, joita 
sovelletaan EAYY:hyn oikeushenkilönä tai 
sen toimintaan. Lisäksi olisi täsmennettävä, 
että tällainen kansallinen lainsäädäntö tai 
säännöt voivat olla sen jäsenvaltion 
lainsäädäntö tai säännöt, jossa 
sääntömääräiset elimet käyttävät 
toimivaltuuksiaan, varsinkin jos johtajan 
alaisuudessa työskentelevä henkilöstö on 
sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon kuin 
siihen, jossa EAYY:n kotipaikka on, tai 
sopimuksessa eriteltyjen tehtävien 
puitteissa suoritettaviin EAYY:n toimiin 
suoraan liittyvä sovellettava unionin ja 
kansallinen lainsäädäntö, jossa se 
hallinnoi yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja tai infrastruktuureja.

Or. en

Tarkistus 18
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
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) Asian merkitys huomioon ottaen olisi 
selkeytettävä, että sopimuksen, eikä siis 
perussäännön, olisi sisällettävä EAYY:n 
henkilöstöä koskevat säännöt sekä 
henkilöstöhallinnon ja työhönoton 
järjestelyjä koskevat periaatteet. Tulisi olla 
mahdollista säätää, että sopimuksessa 
voidaan vahvistaa eri vaihtoehtoja 
sääntöjen valinnasta. Henkilöstöhallintoa 
ja työhönottoa koskevia erityisjärjestelyjä 
pitäisi käsitellä perussäännössä.

Or. en
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Tarkistus 19
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
enemmän sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 
16 artiklassa säädettyjä mahdollisuuksia 
myöntää yhteisellä sopimuksella 
poikkeuksia kyseisen asetuksen 11–
15 artiklasta (Sovellettavan lainsäädännön 
määrittäminen) tiettyjen henkilöiden tai 
henkilöryhmien eduksi ja katsottava 
EAYY:iden henkilöstö tällaiseksi 
henkilöryhmäksi.

(27) Jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
enemmän sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 883/2004 
säädettyjä mahdollisuuksia myöntää 
yhteisellä sopimuksella poikkeuksia 
kyseisen asetuksen mukaiseen 
sovellettavan lainsäädännön 
määrittämiseen tiettyjen henkilöiden tai 
henkilöryhmien eduksi ja katsottava 
EAYY:iden henkilöstö tällaiseksi 
henkilöryhmäksi.

Or. en

Tarkistus 20
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Olisi selkeytettävä, että sopimuksen –
eikä siis perussäännön – olisi sisällettävä 
jäsenen vastuuta koskevat järjestelyt 
rajoitetun vastuun EAYY:n tapauksessa.

(28) Asian merkitys huomioon ottaen olisi 
selkeytettävä, että sopimuksen, eikä siis 
perussäännön, olisi sisällettävä jäsenen 
vastuuta koskevat järjestelyt rajoitetun 
vastuun EAYY:n tapauksessa.

Or. en



PE514.743v01-00 18/25 AM\941555FI.doc

FI

Tarkistus 21
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) EAYY:t, joiden jäsenillä on rajoitettu 
vastuu, olisi erotettava selkeämmin niistä, 
joiden jäsenillä on rajoittamaton vastuu. 
Jotta ne EAYY:t, joiden jäsenillä on 
rajoitettu vastuu, voisivat toteuttaa 
mahdollisesti velkaa synnyttäviä toimia, 
jäsenvaltioiden olisi lisäksi saatava vaatia, 
että tällaiset EAYY:t ottavat 
asianmukaisen vakuutuksen, joka kattaa 
kyseisenlaiselle toiminnalle ominaiset 
riskit.

(31) EAYY:t, joiden jäsenillä on rajoitettu 
vastuu, olisi erotettava selkeämmin niistä, 
joiden jäsenillä on rajoittamaton vastuu. 
Jotta ne EAYY:t, joiden jäsenillä on 
rajoitettu vastuu, voisivat toteuttaa 
mahdollisesti velkaa synnyttäviä toimia, 
jäsenvaltioiden olisi lisäksi saatava vaatia, 
että tällaiset EAYY:t ottavat 
asianmukaisen vakuutuksen tai että niillä 
on asianmukainen rahoitusvakuus, joka 
kattaa kyseisenlaiselle toiminnalle 
ominaiset riskit.

Or. en

Tarkistus 22
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Olisi asetettava uusi määräaika 
seuraavaa kertomusta varten. Koska 
komissio pyrkii enenevässä määrin 
noudattamaan näyttöön perustuvaa 
politiikkaa, kyseisessä kertomuksessa olisi 
käsiteltävä tärkeimpiä arviointiin liittyviä 
kysymyksiä kuten tehokkuutta, 
vaikuttavuutta, eurooppalaista lisäarvoa, 
merkitsevyyttä ja kestävyyttä. Olisi myös 
täsmennettävä, että ottaen huomioon 
SEUT-sopimuksen 307 artiklan 
ensimmäinen alakohta kyseinen kertomus 
olisi toimitettava myös alueiden 
komitealle.

(33) Olisi asetettava uusi määräaika 
seuraavaa kertomusta varten. Koska 
komissio pyrkii enenevässä määrin 
noudattamaan näyttöön perustuvaa 
politiikkaa, kyseisessä kertomuksessa olisi 
käsiteltävä tärkeimpiä arviointiin liittyviä 
kysymyksiä kuten tehokkuutta, 
vaikuttavuutta, eurooppalaista lisäarvoa, 
merkitsevyyttä ja kestävyyttä. 
Tehokkuuden katsotaan myös kattavan 
komission eri yksiköiden sisäiset ja 
komission ja muiden elinten, kuten 
Euroopan ulkosuhdehallinnon, väliset 
toimenpiteet, joilla jaetaan tietoa EAYY:n 
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välineistä. Olisi myös täsmennettävä, että 
ottaen huomioon SEUT-sopimuksen 
307 artiklan ensimmäinen alakohta 
kyseinen kertomus olisi toimitettava myös 
alueiden komitealle.

Or. en

Tarkistus 23
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Olisi täsmennettävä, että olemassa 
olevat EAYY:t eivät ole velvollisia 
mukauttamaan sopimustaan ja 
perussääntöään EAYY-asetukseen 
tehtyihin muutoksiin.

(34) Olisi täsmennettävä, että olemassa 
olevat EAYY:t eivät saa mukauttaa
sopimustaan ja perussääntöään 
EAYY-asetukseen tehtyihin muutoksiin.

Or. en

Tarkistus 24
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta voimassa olevat kansalliset 
säännöt voidaan mukauttaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa varten ennen 
kuin Euroopan alueellisen yhteisön 
tavoitteen mukaiset ohjelmat on 
toimitettava komissiolle, kyseisen 
asetuksen soveltaminen olisi aloitettava 
kuusi kuukautta sen voimaantulopäivän 
jälkeen.

(36) Jotta voimassa olevat kansalliset 
säännöt voidaan mukauttaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa varten ennen 
kuin Euroopan alueellisen yhteisön 
tavoitteen mukaiset ohjelmat on 
toimitettava komissiolle, kyseisen 
asetuksen soveltaminen olisi aloitettava 
kuusi kuukautta sen voimaantulopäivän 
jälkeen. Voimassa olevia kansallisia 
sääntöjään mukauttaessaan 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
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EAYY:iden hyväksymisestä vastaavat 
toimivaltaiset viranomaiset määritetään ja 
että niiden oikeudellisten ja 
hallinnollisten järjestelyjen mukaisesti 
kyseisten viranomaisten pitäisi olla 
samoja elimiä, jotka vastaavat ilmoitusten 
vastaanottamisesta tämän asetuksen 
4 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 25
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Tämän asetuksen tehokkuuden, 
vaikuttavuuden, merkitsevyyden, 
eurooppalaisen lisäarvon ja 
yksinkertaistamismahdollisuuksien 
huomioon ottamisen vuoksi komission 
olisi laadittava asetuksen soveltamisesta 
kertomus, joka toimitetaan Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja alueiden 
komitealle viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2018. Tämä kertomus olisi laadittava 
asianmukaisen kuulemisen, joka kattaa 
myös asiantuntijatason, perusteella. 
Komissiolle olisi annettava valta antaa 
delegoituja säädöksiä, joissa säädetään 
tämän asetuksen soveltamisessa 
käytettävien indikaattoreiden luettelosta.

Or. en

Tarkistus 26
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAYY:n tavoitteena on helpottaa ja 
edistää 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
jäsentensä välistä alueellista yhteistyötä, 
johon sisältyy yksi tai useampi rajat 
ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden 
välisen yhteistyön muoto, tavoitteenaan 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistaminen.”.

2. EAYY:n tavoitteena on helpottaa ja 
edistää erityisesti 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti jäsentensä välistä alueellista 
yhteistyötä, johon sisältyy yksi tai useampi 
rajat ylittävän, valtioiden välisen ja 
alueiden välisen yhteistyön muoto, 
tavoitteenaan unionin taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistaminen.”.

Or. en

Tarkistus 27
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) sovellettavan kansallisen tai unionin 
lainsäädännön mukaisesti yleistä 
taloudellista etua koskevia palveluja 
tuottavat yritykset.”

Or. en

Tarkistus 28
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

”3. Mukaan tulevan jäsenen tehtyä 
2 kohdan 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.

”3. Mukaan tulevan jäsenen tehtyä 
2 kohdan mukaisen ilmoituksen 
ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion 
on perustuslailliset rakenteensa huomioon 
ottaen hyväksyttävä mukaan tulevan 
jäsenen osallistuminen EAYY:hyn ja 
sopimus, paitsi jos 

a) se katsoo, että tällainen osallistuminen 
tai sopimus ei ole seuraavien mukaista:
i) tämä asetus;
ii) EAYY:n toimia ja toimintaa koskeva
unionin lainsäädäntö; tai
iii) mukaan tulevan jäsenen valtuuksiin ja 
toimivaltaan liittyvä kansallinen 
lainsäädäntö;
b) se katsoo, että tällainen osallistuminen 
ei ole perusteltua kyseisen jäsenvaltion 
yleisen edun tai yhteiskuntapolitiikan 
vuoksi; tai
c) se katsoo, että perussääntö ei ole 
sopimuksen mukainen.
Jos jäsenvaltio ei hyväksy sopimusta, sen 
on ilmoitettava syyt sopimuksen 
hyväksymättä jättämiselle ja tarvittaessa 
ehdotettava sopimukseen tarvittavia 
muutoksia.

Jäsenvaltion on tehtävä päätös kuuden 
kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona 

Jäsenvaltion on tehtävä päätös kuuden 
kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona 
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2 kohdan mukainen hakemus on 
vastaanotettu. Jos asianomainen
jäsenvaltio ei tee päätöstä asetetussa 
määräajassa, sopimus katsotaan 
hyväksytyksi.

2 kohdan mukainen ilmoitus on 
vastaanotettu. Jos ilmoituksen 
vastaanottanut jäsenvaltio ei vastusta 
asiaa asetetussa määräajassa, sopimus 
katsotaan hyväksytyksi. Jäsenvaltion, 
jossa EAYY:n ehdotetun kotipaikan on 
määrä sijaita, tulisi kuitenkin 
muodollisesti hyväksyä sopimus ennen 
kuin EAYY voidaan perustaa.
Jäsenvaltion mahdollisesti esittämä 
lisätietopyyntö keskeyttää määräajan. 
Keskeyttämisaika alkaa sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona jäsenvaltio on 
lähettänyt huomautuksensa mukaan 
tulevalle jäsenelle, ja kestää siihen asti, 
kun mukaan tuleva jäsen on vastannut 
huomautuksiin. Määräaika ei kuitenkaan 
keskeydy, mikäli mukaan tuleva jäsen on 
toimittanut vastauksensa jäsenvaltion 
huomautuksiin kymmenen päivän 
kuluessa keskeyttämisajan alkamisesta.

Päättäessään mukaan tulevan jäsenen 
osallistumisesta EAYY:hyn jäsenvaltiot 
voivat soveltaa kansallisia sääntöjään.”.

Päättäessään mukaan tulevan jäsenen 
osallistumisesta EAYY:hyn jäsenvaltiot 
voivat soveltaa kansallisia sääntöjään.”.

Or. en

Tarkistus 29
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

”EAYY:n 10 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu yleiskokous voi 
kuitenkin määrittää EAYY:n hallinnoiman 
infrastruktuurin osan käytön ehdot ja 
edellytykset, mukaan luettuna käyttäjien 
maksettaviksi tulevat maksut.”.

”Sovellettavan kansallisen tai unionin 
lainsäädännön mukaisesti EAYY:n 
10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu yleiskokous voi kuitenkin 
määrittää EAYY:n hallinnoiman 
infrastruktuurin osan käytön ehdot ja 
edellytykset tai ehdot ja edellytykset, 
joiden mukaan yleistä taloudellista etua 
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koskevia palveluja tarjotaan, mukaan 
luettuna käyttäjien maksettaviksi tulevat 
maksut.”

Or. en

Tarkistus 30
Joachim Zeller
Kompromissitarkistus

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”2. Sopimuksessa on mainittava ”2. Sopimuksessa on mainittava
a) EAYY:n nimi ja kotipaikka; a) EAYY:n nimi ja kotipaikka;
b) se maantieteellinen alue, jolla EAYY 
voi suorittaa tehtäviään;

b) se maantieteellinen alue, jolla EAYY 
voi suorittaa tehtäviään;

c) EAYY:n toiminnan tavoite ja tehtävät; c) EAYY:n toiminnan tavoite ja tehtävät;
d) sen toiminnan kesto ja sen purkamisen 
edellytykset;

d) EAYY:n kesto ja sen purkamisen 
edellytykset;

e) luettelo sen jäsenistä; e) luettelo EAYY:n jäsenistä;
e a) EAYY:n elinten ja niiden 
toimivaltuuksien luettelo;

f) sopimuksen tulkintaan ja 
täytäntöönpanoon erityisesti sovellettava 
unionin tai kansallinen lainsäädäntö;

f) sopimuksen tulkintaan ja 
täytäntöönpanoon sovellettava unionin 
lainsäädäntö ja sen jäsenvaltion
kansallinen lainsäädäntö, jossa EAYY:n 
kotipaikka on;
f a) sovellettava unionin lainsäädäntö ja 
sen jäsenvaltion kansallinen 
lainsäädäntö, jossa EAYY:n 
sääntömääräiset elimet toimivat;

g) tarvittaessa kolmansien maiden tai 
merentakaisten alueiden osallistumista 
koskevat järjestelyt;

g) tarvittaessa järjestelyt kolmansista 
maista tai MMA:ista peräisin olevien 
jäsenten osallistumista varten, mukaan 
lukien sovellettavan lain määrittäminen, 
jos EAYY suorittaa tehtäviään 
kolmansissa maissa tai MMA:issa;

h) sen toimintaan erityisesti sovellettava 
unionin lainsäädäntö tai kansallinen 
lainsäädäntö, joka voi olla sen jäsenvaltion 
lainsäädäntö, jossa sääntömääräiset 

h) sopimuksessa eriteltyjen tehtävien 
puitteissa toteutettuihin EAYY:n toimiin 
suoraan liittyvä sovellettava unionin 
lainsäädäntö ja kansallinen lainsäädäntö;
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elimet käyttävät toimivaltuuksiaan tai 
jossa EAYY toteuttaa toimiaan;
i) EAYY:n henkilöstöä koskevat säännöt 
sekä henkilöstöhallinnon ja työhönoton 
järjestelyjä koskevat periaatteet;

i) EAYY:n henkilöstöä koskevat säännöt 
sekä henkilöstöhallinnon ja työhönoton 
järjestelyjä koskevat periaatteet;

j) rajoitetun vastuun EAYY:n tapauksessa 
jäsenten vastuuta koskevat järjestelyt
12 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

j) EAYY:n ja sen jäsenten vastuuta 
koskevat järjestelyt 12 artiklan mukaisesti;

k) vastavuoroista tunnustamista koskevat 
asianmukaiset järjestelyt, myös julkisten 
varojen hoidon valvontamenettely; and

k) vastavuoroista tunnustamista koskevat 
asianmukaiset järjestelyt, myös julkisten 
varojen hoidon valvontamenettely; and

l) sopimuksen muuttamista koskevat 
menettelyt, joiden on oltava 4 ja 
5 artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
mukaiset.

l) perussäännön hyväksymistä ja
sopimuksen muuttamista koskevat 
menettelyt, joiden on oltava 4 ja 
5 artiklassa säädettyjen velvoitteiden 
mukaiset.

Jos EAYY vain hallinnoi 
yhteistyöohjelmaa tai sen osaa Euroopan 
unionin koheesiopolitiikan puitteissa tai 
jos EAYY:n toiminta liittyy alueiden 
väliseen yhteistyöhön tai verkostoihin,
b alakohdan mukaisia tietoja ei vaadita.

Jos EAYY:n tehtävät koskevat 
yksinomaan asetuksen N:o…[EAY] 
mukaisen yhteistyöohjelman tai sen osan 
hallinnointia tai jos EAYY liittyy alueiden 
väliseen yhteistyöhön tai verkostoihin, 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja
tietoja ei vaadita.

EAYY:n henkilöstöä koskevat seuraavat 
i alakohdassa tarkoitetut säännöt:

Poistetaan.

a) sen jäsenvaltion säännöt, jossa 
EAYY:n kotipaikka on;
b) sen jäsenvaltion säännöt, johon 
EAYY:n henkilöstö on tosiasiallisesti 
sijoittautunut; tai
c) sen jäsenvaltion säännöt, jonka 
kansalaisia henkilöstö on.
Jotta samassa paikassa työskentelevää 
henkilöstöä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti, 
kansallista julkis- tai yksityisoikeudellista 
sääntelyä voidaan täydentää EAYY:n 
vahvistamilla tapauskohtaisilla 
säännöillä.”.

Or. en


