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Vuodesta 2007 lähtien vähintään kahden jäsenvaltion paikalliset ja alueelliset viranomaiset 
ovat voineet perustaa eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY). Näillä 
yhtymillä on oikeushenkilön asema, ja niiden tavoitteena on helpottaa rajat ylittävää, 
valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä ja vahvistaa siten yhteenkuuluvuutta 
Euroopan unionissa.

Menestyksekkäitä esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä voivat olla esimerkiksi rajat ylittävien 
infrastruktuurien ja palveluiden täytäntöönpano terveydenhuollon tai liikenteen alalla tai EU:n 
osarahoittaman hankkeen tai ohjelman täytäntöönpano.

Viimeisen viiden vuoden aikana on perustettu 26 tällaista yhtymää, jotka käsittävät yli 
550 viranomaista 15 jäsenvaltiossa ja jotka vaikuttavat 28 miljoonan ihmisen elämään. 
Suunnitteilla on 20 uutta EAYY:tä.

Suhtautuminen yhtymiin on kuitenkin ollut hyvin erilaista eri puolilla Eurooppaa. On 
kokonaisia alueita, joilla ei ole ollenkaan EAYY:itä, kuten Pohjoismaat, ja siellä, mihin 
EAYY:itä on perustettu tai perustetaan, toimijat ovat toisinaan kohdanneet käytännössä 
monenlaisia ongelmia.

1. Tarkistuksen kohde ja tarkoitus: yksinkertaistaminen ja laajentaminen

Asetuksen tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa EAYY-välinettä. Alueellista yhteistyötä 
vaikeuttavat erilaiset kansalliset oikeus-, kirjanpito- ja hallintorakenteet. Laajan 
kuulemisprosessin yhteydessä asianomaiset ja sidosryhmät valittivat usein lisäksi kansallisten 
ministeriöiden esteistä ja vastustuksesta, jotka häiritsivät EAYY:n perustamista ja saumatonta 
toimintaa. Asetuksen tarkistuksen yhteydessä on siksi tehtävä tarvittavia parannuksia, 
poistettava jäljellä olevat oikeudelliset esteet ja selvitettävä epäselvyydet, jotka ovat johtaneet 
siihen, että jäsenvaltiot ovat soveltaneet asetusta epäyhtenäisesti ja osittain virheellisesti. Vain 
yksinkertaistettu ja oikeusvarmuuteen perustuva yhteistyö kannustaa alueiden väliseen 
tiiviimpään yhteistyöhön.

Yhteistyön saattaminen institutionaaliseen muotoon
EAYY:illä on mahdollisuus tulla alueellisen yhteistyön tärkeimmäksi välineeksi Euroopassa 
ja Euroopan rajoilla sekä saattaa tämä yhteistyö samalla institutionaaliseen muotoon.

Mutta: vapaaehtoisuuden säilyttäminen
Tästä huolimatta EAYY:n voi jatkossakin valita vapaaehtoisesti yhteistyömuodoksi, eikä 
viranomaisia estetä valitsemasta mitään muita alueellisen yhteistyön muotoja.

Rahalliset lisäkannustimet eivät ole tarpeen
Esittelijä katsoo vastoin yksittäisiä vaatimuksia EU:n lisämäärärahojen tarjoamisesta, että 
EAYY:n monipuolinen lisäarvo riittää itsenäiseksi kannustimeksi tällaisen yhtymän 
perustamiselle. EAYY:n perustamisen tarkoitusten ja perusteiden on oltava riippumattomia 
erillisestä rahoituksesta myös nollavaikutusten välttämiseksi. EAYY ei ole päämäärä itsessään 
vaan väline määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä tarkemmin ja konkreettisemmin 
nämä tavoitteet asetetaan, sitä tehokkaampia ja mitattavampia ovat tulokset.
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2. Komission ehdotuksen tärkeimmät uudistukset

Komissio on sisällyttänyt asetusluonnokseensa useita asianomaisten vaatimuksia ja 
parannusehdotuksia. Tässä työasiakirjassa valotetaan esityksen oleellisia muutoksia ja 
tuodaan esiin esittelijän mietteitä, jotka voivat toimia pohjana lisäkeskustelulle.

2.1 EAYY:n perustamista ja hyväksymistä helpotettu

Olemassa olevien EAYY:iden useimmiten mainitsema epäkohta oli pitkä ja osittain 
mielivaltainen hyväksymismenettely. Jäsenvaltiot noudattivat harvoin kolmen kuukauden 
määräaikaa perussäännön ja sopimuksen hyväksymiselle. Tarkistusehdotuksessa pidennetään 
tätä määräaikaa kuuteen kuukauteen. Tämän jälkeen sopimuksen voidaan katsoa 
hyväksytyksi hiljaisella sopimuksella. Tämä hyväksymisfiktio tarjoaa tarpeellisen 
oikeusvarmuuden hakijalle.

Komission ehdotuksen lisäksi on osittain vaadittu, että jokainen jäsenvaltio nimittää vain 
yhden toimivaltaisen viranomaisen, joka voi myöntää hyväksynnän (One-stop-shop). Tällä 
hetkellä 27 jäsenvaltiossa on 79 hyväksynnästä vastaavaa toimivaltaista viranomaista. Näin 
joissakin jäsenvaltioissa jopa neljän kansallisen ministeriön on hyväksyttävä pyyntö, mikä voi 
johtaa epämieluisiin viivästyksiin ja vastalauseisiin. Olisi kuitenkin selvitettävä vielä, miten 
tällainen yhteyspiste (One-Stop-Shop) voidaan järjestää niissä valtioissa, joissa hyväksyntää 
ei myönnä keskushallinto, vaan se myönnetään alueellisella tasolla. Harkittavissa olisi tätä 
vaatimusta vastaavasti, että hyväksynnän myöntäisi kulloinkin alueellisesti toimivaltainen 
hallintoviranomainen, mikäli se on ainoa taho, jolla on valtuudet päätöksentekoon.

Aluekehitysvaliokunnan toinen vaatimus on, että asetuksessa on mainittava selkeästi 
perusteet pyynnön hylkäämiselle. On kuitenkin epäselvää, olisiko tällainen tyhjentävä 
luettelo ylipäätään mahdollinen ja tarkoituksenmukainen. Jo nyt on nimittäin käytössä 
oikeusturvakeino mielivaltaisten päätösten oikeudelliseksi tarkistamiseksi, vaikkakaan sen 
perustamismenettelyssä ei voitu välttyä viivästyksiltä.

2.2 Operatiivisten sääntöjen yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen

Selkeämmän erottelun sopimuksen, jossa vahvistetaan EAYY:n peruselementit, ja 
perussäännön, jossa vahvistetaan täytäntöönpanoelementit, välillä tulisi myös parantaa 
oikeusvarmuutta. Jatkossa vain sopimus olisi hyväksyttävä.
Kannatettavia ovat myös uusien jäsenten yksinkertaisempi liittyminen olemassa olevaan 
EAYY:hyn sekä yksinkertaisempi muuttamismenettely.

2.3. EAYY:n laajempi kohde ja osallistujajoukko 

Kohde
EAYY:t olisi avattava kaikille alueellisen yhteistyön aloille. Tätä varten ehdotuksessa 
selvennetään, että EAYY:hyn voidaan sisällyttää yksi tai useampi alueellisen yhteistyön 
muoto.
Vanhassa muodossaan EAYY:n tavoite oli rajoitettu vain taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen. Nyt tavoitteena on taloudellisen, sosiaalisen ja 
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alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Vastaavasti EAYY:n tehtävät eivät rajoitu 
enää alueellisen yhteistyön helpottamiseen ja tukemiseen taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi, vaan sen tehtävien tavoitteena tulisi olla nämä politiikan 
alat. EAYY:iden olisi edistettävä tulevaisuudessa myös Eurooppa 2020 -strategiaa ja 
makroalueellisten strategioiden täytäntöönpanoa.

Jäsenet
Komission ehdotus soveltamisalan laajentamisesta direktiivissä N:o 2004/17/EY 
tarkoitettuihin julkisiin yrityksiin on kannatettava. Näin EAYY:n jäseneksi voi päästä myös 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivia yrityksiä.

2.4 Selkeyttä henkilöstöhallintoon ja työhönoton järjestelyihin

Erittäin usein esiin tuotu epäkohta on myös se, että EAYY:n henkilöstöön on sovellettu tähän 
mennessä usein erilaisia palkka-, sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmiä (kaksinkertainen 
verotus). Muutoksen mukaan henkilöstöön voitaisiin soveltaa sen maan lainsäädäntöä, jossa 
he pääasiallisesti toimivat, eikä sen maan lainsäädäntöä, jossa on EAYY:n kotipaikka. Tämä 
uudelleenjäsentely on paitsi tärkeä myös riittävä. Olemassa olevien EAYY:iden osalta 
vaaditaan jatkuvasti, että henkilöstö saisi samanlaisen henkilöoikeudellisen aseman kuin 
Euroopan unionin virastojen henkilöstöllä on. Tämä ehdotus ei näytä kuitenkaan perustellulta 
siitä syystä, että virastot ovat komission, eivät jäsenvaltioiden, perustamia. Tällöin komission 
olisi tosiasiallisesti määrättävä ja lähettävä EAYY:n henkilöstö tehtäviinsä, mikä olisi vastoin 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta.

2.5 EAYY ja EU:n ulkopuolisten alueiden osallistuminen

Ehdotus siitä, että EAYY:n jäseniksi voivat päästä kolmansien maiden alueet ja elimet 
riippumatta siitä, ovatko muut jäsenet yhdestä vai useammasta jäsenvaltiosta, on erittäin 
kannatettava. Lisäksi mukaan otetaan myös syrjäisimpiä alueita (merentakaisia alueita). Myös 
tässä kohdin on määriteltävä vielä tarkemmin, olisiko määrättävä objektiivisista perusteista 
hyväksymiselle tai hylkäämiselle, kun EAYY:n perustamista koskevassa hakemuksessa 
jäseniä on vain yhdestä jäsenvaltiosta ja yhdestä kolmannesta maasta tai merentakaiselta 
alueelta. Muussa tapauksessa tällaisen EAYY:n perustaminen jäisi vain yhden jäsenvaltion 
arvioitavaksi, eikä arviota voitaisi tarkistaa.

2.6 Vakuutusratkaisu vastuun selkeyttämiseksi

Jäsenvaltioiden erilaiset vastuusäännöt (EAYY:n rajoitettu/rajoittamaton vastuu) aiheuttavat 
oikeudellista epävarmuutta erityisesti sopimusosapuolten ja rahoittajien keskuudessa. 
Jäsenvaltiot voivat vaatia nyt EAYY:iltä, joiden jäsenet ovat rajoitetusti vastuussa, että ne 
ottavat vakuutuksen riskien kattamiseksi. Näin varmistetaan, että jäsenvaltio ei ole 
jatkossakaan vastuussa EAYY:n jäsenestään ja että sitä ei voida siten käyttää hylkäämisen 
perusteena.

2.7 EAYY:stä tiedottaminen virallisessa lehdessä

Avoimuuden ja paremman näkyvyyden kannalta on kannatettavaa, että EAYY:stä tiedotetaan 
Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.
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3. Muita parannusta kaipaavia osa-alueita ja tulevaisuudennäkymät

Huolimatta monessa suhteessa oikeista ja tärkeistä tarkistusehdotuksista muutama kysymys 
jää vielä selvittämättä ja muutama toive täyttymättä:

Puhtaasti teknisten parannusten lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että EAYY nähdään ja 
tunnustetaan aiempaa vahvemmin kaikilla tasoilla ensisijaiseksi välineeksi alueellisen 
yhteistyön täytäntöönpanossa. Tämän tulisi näkyä myös siinä, että EAYY sisällytetään 
paremmin koheesiopolitiikkaan liittyviin lainsäädäntötoimiin vuodesta 2014 alkaen.

Jotta EAYY:t helpottaisivat erilaisten rajat ylittävien hankkeiden hallintoa, tarvitaan 
parempaa eri välineiden välistä koordinointia (EAKR, IPA, ENPI).

Olisi mahdollista ja toivottavaa, että EAYY mainittaisiin selkeästi EU:n assosiaatio- ja 
kumppanuussopimuksissa.

Kaikilla sekä EU:n että kansallisen lainsäädännön aloilla on otettava aiempaa vahvemmin 
huomioon EAYY:iden olemassaolo.

Alueiden komitean perustaman EAYY-foorumin tarkoituksena on toimia paikkana tietojen ja 
kokemusten vaihtamiseksi sekä tuki- ja neuvontaelimenä.

Vaatimus siitä, että EAYY:llä on oikeus etuisuuksiin kaikista EU:n ohjelmista, että sen 
sallitaan osallistua aloitteisiin ja tarjouskilpailuihin ja että ne järjestetään tämä huomioon 
ottaen, on oikeutettu ja mielekäs.

Tätä taustaa vasten EAYY on liitettävä paremmin EU:n alakohtaisiin politiikan aloihin. 
Ensin on saavutettava parempaa tietoisuutta komission yksiköissä (valtavirtaistaminen). On 
kestämätöntä, että muiden pääosastojen kuin aluepolitiikan pääosaston henkilöstöt eivät näytä 
kysyttäessä kuulleen EAYY-välineestä, minkä eri EAYY:iden edustajat ovat vahvistaneet.

Oikeudellisesti kiistanalaisia kysymyksiä, kuten EAYY:n sopimukseen perustuvien 
vaatimusten täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa, on vielä selvennettävä.

Euroopan komissio on kuitenkin kokonaisuudessaan tehnyt hyvän ja harkitun ehdotuksen, 
jonka tavoitteena on tehdä EAYY:istä entistä tehokkaampia ja näkyvämpiä alueellisessa 
yhteistyössä.

Jäsenvaltioille esitetään kehotus koordinoida kansalliset täytäntöönpanotoimet vakuuttavasti 
ja tehokkaasti. Enää ei voida sallia mielivaltaisia ja ristiriitaisia oikeudellisia tulkintoja. 
Jäsenvaltioiden kansallisten hallintojen on ymmärrettävä, ettei EAYY:llä harjoiteta 
ulkopolitiikkaa ja ettei se ole toimivaltaa ja rahoitusvälineitä ahmiva hirviö. EAYY on 
itsessään tehtäviin sidottu yhtymä, joka ei käytä valtiollisia toimivaltuuksia eikä rasita 
kansallisia talouksia, vaan päinvastoin helpottaa ministeriöiden tilannetta, kun niiden tehtävät 
"ulkoistetaan" hallinnollisesti. Kun tämä tiedostetaan jäsenvaltioissa, monet asianomaiset ja 
tulevat hakijat hyötyvät.


