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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0611/2),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 178 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0326/2011),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... huhtikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... heinäkuuta 2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion 
valvontavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

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

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa 
määrätään, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena 
on myötävaikuttaa keskeisimmän 
alueellisen epätasapainon poistamiseen 
unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden 
välisten kehityserojen sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota
maaseutuun, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin
alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
sekä saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

Or. en

Perustelu

Viittaus 174 artiklaan epätäydellinen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet, epäasianmukainen 
liiketoimintaympäristö, paikallisten ja 
alueellisten hallintojen verkostojen 
puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä 

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi 
pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden 
yhteisiä ongelmia (kuten huonot 
kulkuyhteydet liikennevälineiden 
käytettävyys ja puutteellinen 
infrastruktuuri huomioon ottaen, 
epäasianmukainen liiketoimintaympäristö, 
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tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö) samalla kun kehitetään 
yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi.
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

paikallisten ja alueellisten hallintojen 
verkostojen puuttuminen, tutkimus ja 
innovointi sekä tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöönotto, 
ympäristön pilaantuminen, riskien 
ehkäiseminen ja kielteiset asenteet 
naapurimaan asukkaita kohtaan) ja 
hyödyntämään raja-alueiden vielä 
käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä 
tutkimuksen kehittäminen, 
innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat 
ylittävä integroituminen työmarkkinoille, 
yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö, ja yleisen taloudellisen edun 
mukaisten rajat ylittävien palvelujen 
yleinen kehittäminen) samalla kun 
kehitetään yhteistyöprosessia koko unionin 
yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi.
Pohjois-Irlannin ja Irlannin 
rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja 
sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä 
ohjelmissa EAKR:sta tuetaan 
asianomaisten alueiden sosiaalista ja 
taloudellista vakautta erityisesti toimilla, 
joilla edistetään yhteisöjen välistä 
yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Perustelu

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin alueiden edun vuoksi olisi 
perustettava mekanismi, jolla EAKR:sta 
voidaan tukea ulkopolitiikan välineitä, 
kuten ENI:a ja IPA:aa, myös silloin kun 
ulkopolitiikan yhteistyöohjelmia ei voida 
hyväksyä tai ne täytyy lopettaa.

(13) Unionin alueiden edun vuoksi olisi 
perustettava mekanismi, jolla EAKR:sta 
voidaan tukea ulkopolitiikan välineitä, 
kuten ENI:a ja IPA:aa, myös silloin kun 
ulkopolitiikan yhteistyöohjelmia ei voida 
hyväksyä tai ne täytyy lopettaa. Komission 
olisi varmistettava, että tällä mekanismilla 
huolehditaan organisaatiorakenteen 
paremmasta toiminnasta, todellisesta 
koordinoinnista ja synergiasta itse 
komissiossa sekä unionin ulkoisen ja 
sisäisen politiikan välineissä, jotta 
voidaan taata politiikan mahdollisimman 
hyvät tulokset, jotka antavat näille 
välineille mahdollisuuden täydentää 
toisiaan.

Or. en

Perustelu

Unionin alueiden edun vuoksi olisi perustettava mekanismi, jolla EAKR:sta voidaan tukea 
ulkopolitiikan välineitä, kuten ENI:a ja IPA:aa, myös silloin kun ulkopolitiikan 
yhteistyöohjelmia ei voida hyväksyä tai ne täytyy lopettaa. Komission olisi huolehdittava siitä, 
että tämä mekanismi mahdollistaa unionin ulkoisen ja sisäisen politiikan välineiden 
organisaatiorakenteen paremman toiminnan, jotta voidaan saavuttaa politiikan 
mahdollisimman hyvät tulokset.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen osa-alueelle varatut määrärahat 
siten, että rajat ylittävä yhteistyö on
edelleen etusijalla ja syrjäisimpien alueiden 

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin 
Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen osa-alueelle varatut määrärahat 
siten, että rajat ylittävä yhteistyö ja osa-
alueiden välisen joustavuuden 
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yhteistyölle taataan riittävä rahoitus. jäsenvaltioille tarjoamat mahdollisuudet 
ovat edelleen etusijalla ja syrjäisimpien 
alueiden yhteistyölle taataan riittävä 
rahoitus.

Or. en

Perustelu

Lähes puolet jäsenvaltioista on nykyisellä ohjelmakaudella käyttänyt joustavuutta, ja 
joissakin tapauksissa se on ollut välttämätön väline ohjelmakauden aikaisten siirtojen 
tekemistä varten, kun uusia politiikkoja on otettu käyttöön.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Koska toimien toteutukseen osallistuu 
säännöllisesti henkilöstöä useammasta kuin 
yhdestä jäsenvaltiosta ja tietyissä toimissa 
henkilöstökustannukset muodostavat 
merkittävän kustannuserän, 
yhteistyötoimien muihin välittömiin 
kustannuksiin olisi sovellettava 
kiinteämääräistä henkilöstökulukorvausta, 
jolloin tällaisissa toimissa vältytään 
yksittäiseltä kirjanpidolta.

(26) Koska toimien toteutukseen osallistuu 
säännöllisesti henkilöstöä useammasta kuin 
yhdestä jäsenvaltiosta ja koska alueellisen 
yhteistyön ohjelmat vaativat paljon 
henkilöstöä ja tietyissä toimissa 
henkilöstökustannukset muodostavat 
merkittävän kustannuserän, 
yhteistyötoimien muihin välittömiin 
kustannuksiin olisi sovellettava 
kiinteämääräistä henkilöstökulukorvausta, 
jolloin tällaisissa toimissa vältytään 
yksittäiseltä kirjanpidolta.

Or. en

Perustelu

Henkilöstökustannukset ovat yleensä 30–50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Joustavuussääntöjä, jotka koskevat (27) Joustavuussääntöjä, jotka koskevat 
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toimien sijaintia ohjelma-alueen 
ulkopuolella, olisi yksinkertaistettava. 
Lisäksi on tuettava unionin ulkopuolisten 
naapurimaiden kanssa toteutettavaa 
tehokasta rajat ylittävää, valtioiden välistä 
ja alueiden välistä yhteistyötä, kun tämä on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kolmansien maiden naapureina sijaitsevien 
jäsenvaltioiden alueiden kehitystä voidaan 
tukea tehokkaasti. Tästä syystä on 
asianmukaista sallia poikkeuksellisesti 
tietyissä olosuhteissa, että EAKR:sta 
rahoitetaan kolmansien maiden alueilla 
toteutettavia toimia, kun niistä on hyötyä 
unionin alueille.

toimien sijaintia ohjelma-alueen 
ulkopuolella, olisi yksinkertaistettava. 
Lisäksi on tuettava ja helpotettava unionin 
ulkopuolisten naapurimaiden kanssa 
toteutettavaa tehokasta rajat ylittävää, 
valtioiden välistä ja alueiden välistä 
yhteistyötä, kun tämä on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että kolmansien maiden 
naapureina sijaitsevien jäsenvaltioiden 
alueiden kehitystä voidaan tukea 
tehokkaasti. Tästä syystä on asianmukaista 
sallia poikkeuksellisesti tietyissä 
olosuhteissa, että EAKR:sta rahoitetaan 
kolmansien maiden alueilla toteutettavia 
toimia, kun niistä on hyötyä unionin 
alueille.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevan tavoitteen määrärahat ovat
3,48 prosenttia (eli yhteensä
11 700 000 004 euroa) rahastojen 
talousarviositoumuksiin kaudella 2014–
2020 käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan 
1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

1. Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevan tavoitteen määrärahat ovat
7 prosenttia (eli yhteensä
XX XXX XXX XXX euroa1) rahastojen 
talousarviositoumuksiin kaudella 2014–
2020 käytettävissä olevista 
kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan 
1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

a) 73,24 prosenttia (eli yhteensä
8 569 000 003 euroa) rajat ylittävälle 
yhteistyölle;

a) 73,24 prosenttia (eli yhteensä
X XXX XXX XXX euroa2) rajat ylittävälle 
yhteistyölle;

b) 20,78 prosenttia (eli yhteensä
2 431 000 001 euroa) valtioiden väliselle 
yhteistyölle;

b) 20,78 prosenttia (eli yhteensä
X XXX XXX XXX euroa3) valtioiden 
väliselle yhteistyölle;

c) 5,98 prosenttia (eli yhteensä
700 000 000 euroa) alueiden väliselle 

c) 5,98 prosenttia (eli yhteensä
XXX XXX XXX euroa4) alueiden väliselle 
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yhteistyölle. yhteistyölle.

_____________
1,2,3,4 Luvut riippuvat koheesiopolitiikan 
käytettävissä olevista kokonaisvaroista 
kaudella 2014–2020.

Or. en

Perustelu

Seitsemän prosentin osuus rahastojen kokonaismäärärahoista ohjelmakaudella 2014–2020 
on perusteltu, jotta se vastaa Euroopan parlamentin täysistunnossa aikaisemmin hyväksyttyä 
kantaa, jossa vaaditaan vähintään seitsemää prosenttia koheesioresurssien 
kokonaismäärärahoista Euroopan alueelliseen yhteistyöhön.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kukin jäsenvaltio voi Euroopan 
alueellisen yhteistyön tavoitteen piirissä 
siirtää enintään 15 prosenttia yhden 
1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun 
osa-alueen määrärahoista toiselle osa-
alueelle.

Or. en

Perustelu

Ohjelmakaudella 2007–2013 enintään 15 prosenttia määrärahoista voitiin kohdentaa 
uudelleen rajat ylittävän yhteistyön ja valtioiden välisen yhteistyön välillä, ja tämä 
mahdollisuus olisi säilytettävä. Tämä mekanismi on esimerkki "alhaalta 
ylöspäin" -lähestymistavasta ja antaa jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden keskittyä 
johonkin osa-alueeseen.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Syrjäisimpien alueiden 
yhteistyöohjelmien on saatava tukea 
vähintään 150 prosenttia verrattuna niiden
EAKR:sta kaudella 2007–2013 saamaan 
tukeen. Lisäksi alueiden väliselle 
yhteistyölle kohdennetuista määrärahoista 
varataan 50 000 000 euroa syrjäisimpien 
alueiden yhteistyötä varten.
Lisämäärärahaan sovelletaan temaattisen 
keskittämisen osalta 5 artiklan b alakohtaa.

2. Syrjäisimpien alueiden 
yhteistyöohjelmien on saatava tukea 
vähintään 150 prosenttia verrattuna niiden
Euroopan taloudellisesta yhteistyöstä
kaudella 2007–2013 saamaan tukeen.
Lisäksi alueiden väliselle yhteistyölle 
kohdennetuista määrärahoista varataan 
50 000 000 euroa syrjäisimpien alueiden 
yhteistyötä varten. Lisämäärärahaan 
sovelletaan temaattisen keskittämisen 
osalta 5 artiklan b alakohtaa.

Or. en

Perustelu

Olisi korostettava, että tässä tarkoitettu 150 prosenttia viittaa Euroopan alueellisen 
yhteistyön osuuteen EAKR:sta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta sellaisille 
ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille 
myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, 
joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu 
30 päivään kesäkuuta mennessä ENI:n ja 
IPA:n mukaista rajat ylittävää tai 
merialueita koskevaa ohjelmaa, 
kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuille sisäisille rajat 
ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin 
asianomainen jäsenvaltio osallistuu.

Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta sellaisille 
ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille 
myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, 
joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu 
30 päivään kesäkuuta mennessä ENI:n ja 
IPA:n mukaista rajat ylittävää tai 
merialueita koskevaa ohjelmaa, 
kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuille sisäisille tai 
ulkoisille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu.

Jos 30 päivään kesäkuuta 2017 mennessä 
komissiolle ei edelleenkään ole toimitettu 

Jos 30 päivään kesäkuuta 2017 mennessä 
komissiolle ei edelleenkään ole toimitettu 
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ENI:n ja IPA:n mukaista rajat ylittävää ja 
merialueita koskevaa ohjelmaa, koko 
4 kohdassa mainittu, tuleville vuosille aina 
vuoteen 2020 saakka tarkoitettu EAKR-
tuki kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuille sisäisille rajat 
ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin 
asianomainen jäsenvaltio osallistuu.

ENI:n ja IPA:n mukaista rajat ylittävää ja 
merialueita koskevaa ohjelmaa, koko 
4 kohdassa mainittu, tuleville vuosille aina 
vuoteen 2020 saakka tarkoitettu EAKR-
tuki kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuille sisäisille tai 
ulkoisille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu.

Or. en

Perustelu

Ehdotamme, että tätä säännöstä laajennetaan ja että "palautuvat" EAKR-varat voidaan 
käyttää myös meneillään olevien ulkoisten ohjelmien yhteistyötoimintaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä tapauksessa 4 kohdassa tarkoitettu 
EAKR-tuki, joka vastaa vuotuisia eriä, 
joita ei vielä ole sidottu, kohdennetaan 
sellaisille 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuille sisäisille rajat ylittäville 
yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen 
jäsenvaltio osallistuu, jos kyseinen 
jäsenvaltio sitä pyytää.

Tässä tapauksessa 4 kohdassa tarkoitettu 
EAKR-tuki, joka vastaa vuotuisia eriä, 
joita ei vielä ole sidottu, kohdennetaan 
sellaisille 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuille sisäisille tai ulkoisille rajat 
ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin 
asianomainen jäsenvaltio osallistuu, jos 
kyseinen jäsenvaltio sitä pyytää.

Or. en

Perustelu

Ehdotamme, että tätä säännöstä laajennetaan ja että "palautuvat" EAKR-varat voidaan 
käyttää myös meneillään olevien ulkoisten ohjelmien yhteistyötoimintaan.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4
temaattista tavoitetta;

a) kullekin rajat ylittävälle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 5
temaattista tavoitetta;

Or. en

Perustelu

Nykyisessä ehdotuksessa jätetään huomiotta raja-alueiden monimutkaisuus sekä osa raja-
alueiden haasteista (esim. yleisen taloudellisen edun mukaisten palvelujen rajoitettu 
saatavuus) ja rajat ylittävän yhteistyön alueiden haasteista (esim. demografiset muutokset). 
Jos prioriteettien valinnan joustavuutta lisätään, parannetaan alueiden mahdollisuuksia 
valita sopivimmat ratkaisujen yhdistelmät yhteisiin haasteisiin.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4
temaattista tavoitetta;

b) kullekin valtioiden väliselle 
yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 5
temaattista tavoitetta;

Or. en

Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 12.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä 

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden 
integroiminen, mukaan lukien työvoiman
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liikkuvuus, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa); 

rajat ylittävä liikkuvuus, yhteiset paikalliset 
työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus 
(työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
edistämistä koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa); 

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävään liikkuvuuteen liittyvien yleisten kysymysten olisi oltava erillinen ensisijainen 
investointikohde, katso iii alakohta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) tuki yleisen edun mukaisten rajat 
ylittävien palvelujen perustamiselle tai 
parantamiselle (sosiaalista osallisuutta ja 
köyhyyden torjumista koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa);

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudet yhteisten rajat ylittävien palveluratkaisujen parantamiseen mittakaavaetujen 
avulla ovat relevantteja hankkeille, jotka liittyvät yhteisten julkisten palvelujen ja ratkaisujen 
yhteiskäyttöön erityisesti terveydenhoidon, koulutuksen ja pelastuspalvelujen alalla. Luovien 
ratkaisujen tarve Euroopan rajat ylittävillä alueilla kasvaa erityisesti alueiden demografisen 
tilanteen heikkenemisen myötä. 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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i b) rajat ylittävän liikkuvuuden 
parantaminen vahvistamalla 
liikennevälineiden käytettävyyttä ja 
yhteyksiä, mukaan luettuna rajaseudun 
asemien vahvistaminen ja valmiuksien 
rakentaminen ulkorajoilla, investoinnit 
puuttuviin rajat ylittäviin yhteyksiin, 
ratkaisujen kehittäminen 
yhdenmukaistettua aikatauluttamista ja 
lipunkirjoittamista varten sekä uudet 
liikenneyhteydet, kun nämä merkittävällä 
tavalla edistävät ohjelman alan 
taloudellista ja toiminnallista kehitystä 
(kestävän liikenteen edistämisen ja 
tärkeimpien 
liikenneverkkoinfrastruktuurien 
pullonkaulojen poistamisen temaattisessa 
tavoitteessa);

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävän liikkuvuuden ja niin ollen liikennevälineiden käytettävyyden olisi oltava yksi 
Euroopan alueellisen yhteistyön ensisijaisista investointikohteista, koska raja-alueisiin 
kohdistuu erityisiä haasteita ja jotta voidaan ottaa huomioon mahdollisuudet, joita näiden 
painopisteiden mukaiset investoinnit voivat edistää rajojen sisällä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a kohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i c) investoinnit infrastruktuuriin ja 
yhteiseen kalustoon sekä aineettomaan 
infrastruktuuriin monikansallisissa 
tutkimushankkeissa, älykkäiden 
verkkojen kaltaisten energiaverkostojen 
tukeminen, jotta energiaresursseja 
voidaan käyttää mahdollisimman hyvin, 
kun merkittävällä tavalla edistetään 
ohjelman alan taloudellista ja 
toiminnallista kehitystä (tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja innovoinnin 
vahvistamisen temaattisessa tavoitteessa);
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Or. en

Perustelu

Infrastruktuurien tukeminen on tarpeen erityisesti, koska on tärkeää investoida rajat ylittäviin 
toimenpideohjelmiin, joissa usein tarvitaan teknisiä tutkimuksia ja inhimillistä tietoa 
paikallisista oloista, jotta voidaan levittää koko ohjelman alan kannalta parhaita käytäntöjä. 
Yhteistyöohjelmissa voidaan edelleen pyrkiä näihin tavoitteisiin, kun otetaan myös huomioon, 
että parlamentti on pyytänyt TEN-hankkeiden välistä parempaa koordinaatiota erityisesti 
liikenteen, energia-alan ja rajat ylittävien infrastruktuurien osalta (A7-0222/2011).

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä:
makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa).

b) valtioiden välisessä yhteistyössä:

i) makroalue- ja merialuestrategioiden 
kehittäminen ja toteuttaminen 
(instituutioiden valmiuksien parantamista 
ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa 
temaattisessa tavoitteessa);

ii) demografiseen muutokseen liittyviin 
yhteisiin haasteisiin vastaaminen 
(sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista koskevassa temaattisessa 
tavoitteessa);
iii) sellaisen rajat ylittävän merialueiden 
yhteistyön jatkaminen, joka ei kuulu rajat 
ylittävän yhteistyön ohjelmien piiriin.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 17 kappaleessa rajat ylittävän yhteistyön ensisijaisena investointikohteena 
mainitun rajat ylittävän merialueiden yhteistyön jatkaminen.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) alueiden välisessä yhteistyössä: 
i) koheesiopolitiikan tehostaminen 
kannustamalla alueiden ja kaupunkien 
välistä kokemusten vaihtoa 
toimenpideohjelmien suunnittelun ja 
täytäntöönpanon parantamiseksi;
ii) innovatiivisten tutkimuspainotteisten 
klustereiden välinen yhteistyö sekä 
tutkijoiden ja tutkimuslaitosten välinen 
vaihto;

Or. en

Perustelu

Unionin alueiden edun vuoksi olisi perustettava mekanismi, jolla EAKR:sta voidaan tukea 
ulkopolitiikan välineitä, kuten ENI:a ja IPA:aa, myös silloin kun ulkopolitiikan 
yhteistyöohjelmia ei voida hyväksyä tai ne täytyy lopettaa. Komission olisi huolehdittava siitä, 
että tämä mekanismi mahdollistaa unionin ulkoisen ja sisäisen politiikan välineiden 
organisaatiorakenteen paremman toiminnan, jotta voidaan saavuttaa politiikan 
mahdollisimman hyvät tulokset.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, maaseuturahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden 
sekä Euroopan investointipankin (EIP) 
välinen koordinointi;

i) mekanismit, joilla varmistetaan 
rahastojen, maaseuturahaston, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden 
unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden , 
mukaan luettuina ENI, IPA ja Euroopan 
kehitysrahasto, sekä Euroopan 
investointipankin (EIP) välinen parempi
koordinointi siten, että otetaan 
aiheellisella tavalla huomioon Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmien 
mahdollisen ENI-osuuden 
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täytäntöönpanon käytännön rakenne;

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) taulukko, joka sisältää asetuksen (EU) 
N:o [...]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 53, 110 ja 111 artiklan mukaisesti 
EAKR:n tukeen varattujen 
kokonaismäärärahojen vuosikohtaisen 
jaon;

i) taulukko, joka sisältää asetuksen (EU) 
N:o [...]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 53, 110 ja 111 artiklassa 
säädettyjen rahoitusosuuksia koskevien 
sääntöjen mukaisesti EAKR:n tukeen 
varattujen kokonaismäärärahojen 
vuosikohtaisen jaon;

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävää yhteistyötä koskeva asetus ei kata kaikkia olennaisia kysymyksiä vaan siinä 
viitataan muihin asetuksiin. Tämä haittaa luettavuutta ja jättää joissakin tapauksissa tilaa 
erilaisille tulkinnoille. Asetuksen 7 artiklassa on seurattava pitkiä viittausketjuja yhdestä 
asetuksesta toiseen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jokaiseen yhteistyöohjelmaan on 
sisällyttävä

3. Yhteistyöohjelmaan on tarvittaessa
sisällyttävä

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan toimenpiteiden kuvauksen soveltamisesta yhteistyöohjelmiin on päätettävä 
tarpeen mukaan.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistyöohjelmien toimet valitsee 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 41 artiklassa 
tarkoitettu seurantakomitea.

1. Yhteistyöohjelmien toimet valitsee 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 41 artiklassa 
tarkoitettu seurantakomitea tai sille 
raportoiva ohjauskomitea.

Or. en

Perustelu

Ohjauskomitean on voitava koostua myös muista kuin seurantakomitean jäsenistä (esim. 
alueiden edustajista).

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtavan tuensaajan on sijaittava 
jäsenvaltiossa ja ainoan tuensaajan on 
oltava rekisteröity jäsenvaltioon.

4. Johtavan tuensaajan on sijaittava 
jäsenvaltiossa ja ainoan tuensaajan on 
oltava rekisteröity jäsenvaltioon, jolleivät 
jäsenvaltiot ja yhteistyöohjelmaan 
osallistuvat kolmannet maat toisin päätä 
siten, että varmistetaan hallinnollisia 
tarkastuksia ja tilintarkastuksia koskevat 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Esim. norjalaisilla kumppaneilla on ollut 35–40 johtavaa kumppanuutta. Norjalaisten 
kumppaneiden sitouttamisen kannalta on tärkeää, että ne voivat toimia myös johtavina 
kumppaneina.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 500 000 euroa.

EAKR:sta teknistä tukea varten 
myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 
6 prosenttia yhteistyöohjelman 
kokonaistuen määrästä, mutta sen on 
kuitenkin oltava vähintään 
1 800 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Teknisen tuen ehdotettu vähimmäissumma (1,5 miljoonaa euroa) ei riitä varmistamaan 
yhteistyöohjelmien asianmukaista täytäntöönpanoa eikä siinä oteta huomioon 
monikansallisen lähestymistavan monimutkaisuutta ja joidenkin ohjelman alojen 
maantieteellistä kokoa. Koska yksi ohjelmien päähuolenaiheista on asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistaminen, kansallisella tasolla tarvitaan enemmän joustavuutta, jotta 
yhteistyöohjelmien rakenteet saadaan toimimaan.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimen henkilöstökustannukset voidaan 
laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla 
enintään 15 prosenttia asianomaisen 
toimen muista kuin henkilöstökustannuksia 
koskevista välittömistä kustannuksista.

Asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 58 artiklassa 
annettujen, välillisten kustannusten 
kiinteää osuutta koskevien sääntöjen 
lisäksi toimen henkilöstökustannukset 
voidaan laskea kiinteänä osuutena, joka voi 
olla enintään 20 prosenttia asianomaisen 
toimen muista kuin henkilöstökustannuksia 
koskevista välittömistä kustannuksista.

Or. en
Perustelu

Henkilöstökustannukset ovat yleensä 30–50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
Tilintarkastuksen näkökulmaa hankkeisiin ei kuitenkaan voida unohtaa.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 
1 ja 2 kohdan soveltamiseksi 
yhteistyöohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 
113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi 
tarkastusviranomainen, jotka sijaitsevat 
samassa jäsenvaltiossa.

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 
1 ja 2 kohdassa annettujen, viranomaisten 
nimittämistä koskevien sääntöjen
soveltamiseksi yhteistyöohjelmaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden on nimettävä 
yksi hallintoviranomainen ja kyseisen 
asetuksen 113 artiklan 4 kohdan 
soveltamiseksi yksi tarkastusviranomainen, 
jotka sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa.

Or. en
Perustelu

Rajat ylittävää yhteistyötä koskeva asetus ei kata kaikkia olennaisia kysymyksiä vaan siinä 
viitataan muihin asetuksiin. Tämä haittaa luettavuutta ja jättää joissakin tapauksissa tilaa 
erilaisille tulkinnoille. Asetuksen 7 artiklassa on seurattava pitkiä viittausketjuja yhdestä 
asetuksesta toiseen.


