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LYHYET PERUSTELUT

Liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) kautta ja monivuotisen rahoituskehyksen 
puitteissa annetaan teknistä tukea ja rahoitustukea laajentumisprosessiin osallistuville maille 
niiden siirtymiseen mahdollisen ehdokasvaltion asemasta ehdokasvaltion asemaan ja lopulta 
jäsenyyteen Euroopan unionissa. Tuki edistää vakautta, turvallisuutta ja vaurautta. 
Valmistelija katsoo, että asetuksen nykyinen teksti, sellaisena kuin Euroopan komissio on sitä 
esittänyt (COM(2011)0838), yleisesti ottaen täyttää tarkoituksensa, joka on rahoitustuen ja 
teknisen tuen tehokkuuden tehostaminen kehittämällä tukivälineen toimintaa ja vähentämällä 
hallinnollista rasitusta. Valmistelija esittää kuitenkin useita tarkistuksia komission 
ehdotukseen uudeksi IPA II -asetukseksi. Nämä tarkistusehdotukset kattavat seuraavassa 
esitetyt asiat.

Tukivälineestä rahoitettavat rajat ylittävät yhteistyöohjelmat ovat merkittäviä 
aluekehityspolitiikan kannalta. Ohjelmilla pyritään vahvistamaan kilpailukykyä ja 
huippuosaamista, lisäämään raja-alueiden taloudellista vaurautta ja poliittista turvallisuutta 
sekä edistämään Euroopan integraatiokehitystä. Valmistelija katsoo, että on erittäin tärkeää, 
että supistetaan raja-alueiden nykyisiä kehityseroja ja että parannetaan alueellista ja paikallista 
yhteistyötä yhteisöelämän, kulttuurin ja tieteen aloilla. Valmistelija on kuullut asiasta 
komissiota ja katsoo, että yhteistyön kehittämiseksi IPA-rahoituksesta olisi annettava 
suurempi osuus rajat ylittävän yhteistyön vahvistamiseen. Se on välttämätöntä ja perusteltua 
erityisesti, kun otetaan huomioon EU:n koheesiopolitiikkaa koskeva näkemys, josta edellä 
mainittiin.

Yleisesti voidaan todeta, että olisi ponnisteltava enemmän demokratian ja ihmisoikeuksien 
vahvistamiseksi. Siksi ehdotukseen olisi lisättävä johdanto-osan kappale, jossa demokratia 
erityisesti mainitaan. Valmistelija katsoo, että unionin olisi korostettava demokratian 
edistämistä, oikeusvaltion periaatteen kunnioittamista, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. 
Olisi otettava käyttöön joustavampia ja tehokkaampia rahoitusvälineitä ja mekanismeja, jotta 
voidaan parantaa EU:n ulkopolitiikassa nykyisin käytettyjä demokratiaa tukevia työkaluja.

Valmistelija kiinnittää huomiota siihen, että IPA-määrärahojen kohdentamisessa käytettäviä 
perusteita olisi tarpeen mukauttaa jonkin verran. Tukiväline noudattaa Euroopan alueellista 
yhteistyötä koskevia periaatteita. Siksi tukivälineen rahoitus riippuu voimakkaasti väestöön 
liittyvistä perusteista, jotka saattavat syrjiä suhteellisen harvaan asuttuja alueita kuten Länsi-
Balkanin maita.

Lisäksi IPA:lla pyritään tukemaan siirtymäuudistusta ja kehittämään institutionaalista 
valmiutta uudistuksen toteuttamiseksi. Komission ehdotuksessa annetaan kuitenkin 
ymmärtää, että mitä enemmän tietyllä maalla on vastaanottokykyä ja hallinnollista valmiutta, 
sitä enemmän sen on saatava määrärahoja. Länsi-Balkanin hallinnollinen valmius on 
kuitenkin supistunut sellaisten tekijöiden takia, joihin alueen valtioilla ei ole mahdollisuutta 
vaikuttaa. Siksi huomataan varmasti, että ne saavat ehkä vähemmän rahoitusta kuin muut 
ehdokasmaat. Valmistelija ehdottaakin, että voitaisiin määritellä yksityiskohtaisemmat 
rahoituksen perusteet, joihin viitataan komission ehdotuksen 6 ja 9 artiklassa.
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Olisi myös edistettävä edunsaajamaiden ja jäsenvaltioiden tehostettua yhteistyötä. Komission 
ehdotuksen 2 artiklan b alakohdassa olisi oltava laajempi määritelmä jäsenvaltioiden ja 
ehdokasvaltioiden / mahdollisten ehdokasvaltioiden yhteistyölle. Valmistelija haluaisi 
sisällyttää tekstiin "kummitoiminnan" määritelmän. Kummitoiminnan tarkoituksena on auttaa 
edunsaajamaita kehittämään nykyaikaista ja tehokasta hallintoa, jossa on rakenteet, 
henkilöresurssit ja hallinnon valmius, joita voidaan verrata EU:n jäsenvaltioiden vastaaviin. 
Tällä lisäyksellä vahvistetaan myös liittymistä valmistelevan prosessin alueellista 
ulottuvuutta, joka on tärkeä tekijä aluekehityspolitiikan kannalta.

Tässä yhteydessä olisi lisäksi jatkettava ponnistuksia, joilla EU pyrkii parantamaan 
liittymiseen valmistautuvien maiden kansallisten vähemmistöjen tilannetta. Vähemmistöihin 
kuuluviin kohdistuvaa syrjintää ja jopa väkivaltaa esiintyy edelleen laajalti. Vähemmistöjä 
suojelevien toimenpiteiden rahoitus näissä maissa on edelleen riittämätöntä. Siksi on 
jatkettava yhteisiä toimia vähemmistöyhteisöjen suojelu- ja tukimekanismien vahvistamiseksi 
vähemmistöjen käyttäessä asianmukaisesti oikeuksiaan. Asetusehdotuksen johdanto-osan
8 kappaleessa olisi sen vuoksi mainittava selvästi kansallisten vähemmistöjen suojelu.

Valmistelija on vakaasti sitä mieltä, että kansalaisyhteiskuntaa ja sen järjestöjä, joita yleensä 
kutsutaan valtiosta riippumattomiksi järjestöiksi (NGO), on mahdollisuuksien mukaan 
tuettava. Onkin syytä huomata, että ainakin eräissä edunsaajamaissa kansalaisyhteiskuntaa 
pidetään hallinnollisen kyvyn kehittämisen välineenä. Demokratian kehittämisessä tarvitaan 
myös valtiosta riippumattoman kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Komission ehdotuksen 
3 artiklan 1 kohtaan tehdyllä tarkistuksella pyritään saavuttamaan nimenomaan nämä 
tavoitteet.

Valmistelija katsoo, että IPA:sta annettavan rahoituksen soveltamisalaa ja ehtoja sekä 
osallistumista ja tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä olisi kehitettävä ja selvennettävä.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Olisi korostettava demokratian ja 
ihmisoikeuksien lujittamisen merkitystä ja 
toteutettava aloitteita, joilla luodaan hyvin 
toimivia uusia mekanismeja ja sääntöjä, 
joilla tuetaan tasa-arvoisia hallintotapoja, 
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joissa kaikki kansalaiset voivat osallistua 
valtionsa toimintalinjojen 
määrittelemiseen, lakien laatimiseen ja 
valtion toimien suunnitteluun ja joissa 
kaikilla kansalaisilla on yhtäläinen 
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Or. en

Perustelu

Valmistelija katsoo, että yhä tarvitaan lisää välineitä, joilla tuetaan demokraattista prosessia 
siirtymävaiheessa olevissa valtioissa ja täytetään EU:n ulkopolitiikassa olevat puutteet.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja torjumaan 
syrjintää. Tuella olisi myös kehitettävä 
niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
joka tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 -
strategian mukaisesti ja saattaa maat 
vähitellen vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
liittymistä valmistelevan strategian 

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa, suojelemaan 
kansallisia vähemmistöjä ja edistämään 
syrjinnän torjuntaa. Tuella olisi myös 
kehitettävä niiden taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä, joka tähtää 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti ja saattaa maat vähitellen 
vastaamaan Kööpenhaminan 
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täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

Or. en

Perustelu

Kansallisten vähemmistöjen ja ihmisoikeuksien suojelu on EU:ssa erittäin tärkeää, mutta 
näyttää yhä olevan pinnallista unionin politiikassa. Mitä tulee laajentumisprosessiin, maat, 
joilla on vähiten kansallisiin vähemmistöihin liittyviä sisäisiä ongelmia, liittyvät varmasti 
ensimmäisinä Euroopan unioniin. On tärkeää, että myös kansallisiin vähemmistöihin 
sovellettava syrjinnän kielto tunnustetaan EU-politiikan tavoitteeksi ehdokasvaltioissa ja 
mahdollisissa ehdokasvaltioissa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voidaan varmistaa 
liittymisprosessin sekä tämän asetuksen 
mukaisen rahoitustuen ja teknisen tuen 
välinen johdonmukaisuus sekä saavuttaa 
liittymisohjelman tavoitteet, komission 
olisi laadittava liittymistä valmistelevaa 
tukivälinettä koskeva yhteinen 
strategiakehys. Tässä kehyksessä olisi 
muun muassa määritettävä luettelo 
keskeisistä toimista, joita voidaan tukea 
tämän asetuksen nojalla, ja perusteet, joilla 
varoja myönnetään. Yhteisen 
strategiakehyksen olisikin muodostettava 
maakohtaisten ja useita maita koskevien 
strategia-asiakirjojen viitekehys.

(11) Jotta voidaan varmistaa 
liittymisprosessin sekä tämän asetuksen 
mukaisen rahoitustuen ja teknisen tuen 
välinen johdonmukaisuus sekä saavuttaa 
liittymisohjelman tavoitteet, komission 
olisi laadittava liittymistä valmistelevaa 
tukivälinettä koskeva yhteinen 
strategiakehys. Tässä kehyksessä olisi 
muun muassa määritettävä luettelo 
keskeisistä toimista, joita voidaan tukea 
tämän asetuksen nojalla, ja
yksityiskohtaisemmat perusteet, joilla 
varoja myönnetään. Yhteisen 
strategiakehyksen olisikin muodostettava 
maakohtaisten ja useita maita koskevien 
strategia-asiakirjojen viitekehys.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä luoda selkeät ja yksiselitteiset perusteet liittymistä valmistelevien varojen 
kohdentamiselle. Asiaa koskevan nykyisen sanamuodon tarkkuutta ja selkeyttä voidaan pitää 
jossakin määrin puutteellisena. Siksi niitä olisi periaatteessa syvennettävä.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunta;

(iii) korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunta kiinnittämällä 
enemmän huomiota lainvalvontaan, 
rajavalvontaan ja rajaturvallisuuteen sekä 
maahanmuuton valvontaan;

Or. en

Perustelu

Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa edistytään koko ajan. 
Rikollisjärjestöt toimivat kuitenkin enimmäkseen rajojen yli. Ne harjoittavat huumekauppaa, 
salakuljetusta, laittomien maahanmuuttajien ja väärennettyjen tavaroiden kuljettamista. Jotta 
EU:n avusta tulisi tehokkaampaa näiden ongelmien ratkaisemisessa, on parannettava 
oikeushallintoa, torjuttava rikollisuutta, valvottava rajoja ja keskityttävä enemmän ihmisten 
liikkumiseen rajojen yli.

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

(b) Tuetaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista kehitystä älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamiseksi 
muun muassa seuraavin toimin:

(b) Tuetaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista kehitystä älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamiseksi, 
yhteistyön tehostamista jäsenvaltioiden ja 
ehdokasvalioiden tai mahdollisten 
ehdokasvaltioiden välillä ja kahden 
viimemainitun välillä muun muassa 
seuraavin toimin:

Or. en

Perustelu

Tästä instituutioiden kehittämisestä on monenlaista hyötyä. Tärkeimmät niistä ovat 
seuraavia: nykyaikaisen ja tehokkaan hallinnon kehittyminen kansallisella, alueellisella ja 
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paikallisella tasolla, kokemusten ja tiedon suora vaihto EU-lainsäädännöstä, EU:n hallinnon 
parhaiden käytäntöjen toteuttaminen, koulutuksen ja ammattitaidon parantaminen, muutokset 
organisaatioiden käytännöissä ja kulttuurissa, parempi viestintä ja koordinointi, jne.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(v a) kummitoiminta, joka antaa 
molemmille yhteisöille mahdollisuuden 
toimia yhteistyössä uudella tavalla ja siten 
kehittää nykyaikaista ja tehokasta 
julkishallintoa – mukaan luettuna 
toimivat rakenteet, pätevä henkilöstö ja 
asianmukaiset taidot – jotta voidaan 
saavuttaa jäsenvaltioiden taso.

Or. en

Perustelu

Tästä instituutioiden kehittämisestä on monenlaista hyötyä. Tärkeimmät niistä ovat 
seuraavia: nykyaikaisen ja tehokkaan hallinnon kehittyminen kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla, kokemusten ja tiedon suora vaihto EU-lainsäädännöstä, EU:n hallinnon 
parhaiden käytäntöjen toteuttaminen, koulutuksen ja ammattitaidon parantaminen, muutokset 
organisaatioiden käytännöissä ja kulttuurissa, parempi viestintä ja koordinointi, jne.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) kansalaisyhteiskunnan ja valtiosta 
riippumattomien järjestöjen kehitys ja 
tuki niiden toimille demokraattisen 
yhteiskunnan rakentamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Eräissä valtioissa kansalaisyhteiskuntaa pidetään hallinnollisen kyvyn kehittämisen 
välineenä. On korostettava, että kansalaisyhteiskunnan on voitava osallistua demokraattisen 
arvojen määrittelyyn ja että on tuettava niiden valtiosta riippumatonta toimintaa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun tämän asetuksen mukaista tukea 
valmistellaan, pannaan täytäntöön ja 
seurataan, periaatteena on, että komissio 
toimii kumppanuudessa edunsaajamaiden 
kanssa. Kumppanuuden osapuolia ovat
tapauksesta riippuen toimivaltaiset 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset, talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunta ja muut valtiosta 
riippumattomat toimijat.

5. Kun tämän asetuksen mukaista tukea 
valmistellaan, pannaan täytäntöön ja 
seurataan, periaatteena on, että komissio 
toimii kumppanuudessa edunsaajamaiden 
kanssa. Kumppanuuden osapuolia ovat
seuraavat:

(i) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaiset sekä muut 
viranomaiset;
(ii) talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet;
(iii) kansalaisyhteiskuntaa edustavat 
elimet, valtiosta riippumattomat järjestöt 
ja tasa-arvon edistämisestä ja syrjinnän 
torjunnasta vastaavat elimet sekä
(iv) ei-valtiolliset toimijat.
Kumppaneiden on osallistuttava 
ohjelmien seurantakomiteoihin.
Näiden kumppanien osallistumisessa on 
noudatettava eurooppalaisia 
käytännesääntöjä.

Or. en
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Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on tärkeä tekijä demokratian kehittämisessä ja 
vahvistamisessa. Nykyaikaisen ja tehokkaan hallinnon kehittyminen kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, kokemusten ja tiedon suora vaihto EU-lainsäädännöstä, 
EU:n hallinnon parhaiden käytäntöjen toteuttaminen, koulutuksen ja ammattitaidon 
parantaminen, muutokset organisaatioiden käytännöissä ja kulttuurissa, parempi viestintä ja 
koordinointi, sekä viimeisenä mutta ei vähempiarvoisena, rakennepolitiikan toteuttaminen 
edellyttävät kumppanuusperiaatteen lujaa, selkeää ja yksityiskohtaista tunnustamista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen mukaista tukea 
myönnetään maakohtaisten tai useita maita 
koskevien suuntaa antavien strategia-
asiakirjojen, jäljempänä ’strategia-
asiakirjat’, perusteella, jotka komissio laatii 
unionin monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloajaksi yhteistyössä kyseisen 
edunsaajamaan tai kyseisten 
edunsaajamaiden kanssa.

1. Tämän asetuksen mukaista tukea 
myönnetään maakohtaisten tai useita maita 
koskevien suuntaa antavien strategia-
asiakirjojen, jäljempänä "strategia-
asiakirjat", perusteella, jotka komissio 
laatii unionin monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaoloajaksi 
yhteistyössä kyseisen edunsaajamaan tai 
kyseisten edunsaajamaiden kanssa sekä 
kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten 
jäsenvaltioiden kanssa kuultuaan 
perusteellisesti Euroopan parlamenttia.

Or. en

Perustelu

Valmistelija torjuu "yhden koon lähestymistavan", koska hallinnollinen valmius ja 
vastaanottamiskyky sekä alakohtaiset rakenteet eroat suuresti toisistaan eri alueilla 
ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Strategia-asiakirjoissa on esitettävä 
myönnettävien unionin varojen suuntaa 

3. Strategia-asiakirjoissa on esitettävä 
myönnettävien unionin varojen suuntaa 
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antavat määrät toimintalohkoittain, 
vuositasolla eriteltynä, 5 artiklassa 
tarkoitetun liittymistä valmistelevan 
tukivälineen yhteisen strategiakehyksen 
perusteiden mukaisesti. Varojen suuntaa 
antavassa kohdentamisessa on otettava 
asianmukaisesti huomioon 
edunsaajamaiden tarpeet, vastaanottokyky 
ja hallinnolliset valmiudet. Sen on myös 
mahdollistettava esiin tuleviin tarpeisiin 
vastaaminen ja sisällettävä kannustimia, 
joilla parannetaan edunsaajamaiden 
suoritustasoa suuntaa antavissa 
monivuotisissa strategioissa vahvistettujen 
tavoitteiden osalta.

antavat määrät toimintalohkoittain, 
vuositasolla eriteltynä, 5 artiklassa 
tarkoitetun liittymistä valmistelevan 
tukivälineen yhteisen strategiakehyksen 
perusteiden mukaisesti. Varojen suuntaa 
antavassa kohdentamisessa on otettava 
asianmukaisesti huomioon 
edunsaajamaiden tarpeet ja kohtuullisessa 
määrin myös vastaanottokyky ja 
hallinnolliset valmiudet. Sen on myös 
mahdollistettava esiin tuleviin tarpeisiin 
vastaaminen ja sisällettävä kannustimia, 
joilla parannetaan edunsaajamaiden 
suoritustasoa suuntaa antavissa 
monivuotisissa strategioissa vahvistettujen 
tavoitteiden osalta.

Or. en

Perustelu

Valmistelija torjuu "yhden koon lähestymistavan", koska hallinnollinen valmius ja 
vastaanottamiskyky sekä alakohtaiset rakenteet eroat suuresti toisistaan eri alueilla 
ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toteutettava hanke tai ohjelma on 
luonteeltaan maailmanlaajuinen, 
alueellinen tai valtioiden rajat ylittävä, 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja unionin rahoituksen 
johdonmukaisuuden ja tuloksellisuuden 
varmistamiseksi sekä alueellisen yhteistyön 
edistämiseksi päättää laajentaa 7 artiklassa 
tarkoitetut ohjelmat ja toimenpiteet 
kattamaan maita ja alueita, jotka eivät 
muutoin olisi 1 artiklan mukaisesti 
tukikelpoisia.

1. Jos toteutettava hanke tai ohjelma on 
luonteeltaan maailmanlaajuinen, 
alueellinen tai valtioiden rajat ylittävä, 
komissio voi asianmukaisesti perustelluissa
11 artiklan mukaisesti annetuissa 
delegoiduissa säädöksissä määritellyissä
tapauksissa ja unionin rahoituksen 
johdonmukaisuuden ja tuloksellisuuden 
varmistamiseksi sekä alueellisen yhteistyön 
edistämiseksi päättää laajentaa 7 artiklassa 
tarkoitetut ohjelmat ja toimenpiteet 
kattamaan maita ja alueita, jotka eivät 
muutoin olisi 1 artiklan mukaisesti 
tukikelpoisia.
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Or. en

Perustelu

Valmistelija katsoo, että on muotoiltava uudelleen ja täsmennettävä ilmaisua 
"asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa", joka nykyisessä muodossa sallii EU:n ulkoisen 
rajoituksen usean eri tyypin (ENPI, IPA, EED, kolmannelle maailmalle tarkoitetut 
kehitysyhteistyömäärärahat) osallistumisen lähes yksinomaan täytäntöönpanoviranomaisten 
harkinnan mukaan.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rajat ylittävä yhteistyö on pantava 
täytäntöön 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
käyttäen apuna asianmukaisia välineitä. 
Näihin välineisiin voi kuulua erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
5 päivänä heinäkuuta 2006 antaman 
asetuksen (EY) N:o 1082/20061 mukainen 
eurooppalainen alueellisen yhteistyön 
yhtymä.
_________________
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19.

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY) on jo osoittautunut välttämättömäksi 
alueellisessa (rajat ylittävässä, alueiden välisessä ja ylikansallisessa) yhteistyössä Euroopan 
unionin sisällä. Siksi on soveliasta, että kun EAYY:n soveltamisalaa laajennetaan 
tarkistamalla asetusta N:o 1082/2006 osapuoliin, jotka eivät ole sijoittautuneet 
jäsenvaltioihin, EAYY:tä sovelletaan unionin laajentumispolitiikkaan sen "ulkoista 
koheesiota" koskevan näkökohdan osalta.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi kaudella 2014–
2020 ovat 14 110 100 000 euroa 
(nykyhintoina). Rahoituspuitteista enintään 
3 prosenttia kohdennetaan 
edunsaajamaiden ja EU:n jäsenvaltioiden 
välisiin rajat ylittäviin yhteistyöohjelmiin.

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi kaudella 2014–
2020 ovat 14 110 100 000 euroa 
(nykyhintoina). Rahoituspuitteista enintään 
7 prosenttia kohdennetaan 
edunsaajamaiden ja EU:n jäsenvaltioiden 
välisiin rajat ylittäviin yhteistyöohjelmiin.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävä yhteistyö on keskeinen prioriteetti EU:n politiikassa ja sen tarkoituksena on 
edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä yhteisten rajojen molemmilla puolilla sijaitsevilla
alueilla, käsitellä haasteita sellaisilla aloilla kuin ympäristö, kansanterveys ja järjestäytyneen 
rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta, turvata tehokkaat ja turvalliset rajat ja edistää 
paikallisia rajat ylittäviä ihmisten välisiä toimia. Siksi on tärkeää, että tähän tukivälineeseen 
kohdennetaan huomattavasti enemmän varoja.


