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***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 eurooppalaisesta 
alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta yhtymien 
perustamisen ja toteuttamisen selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0610/2),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 175 artiklan, 209 artiklan 1 kohdan ja 212 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0324/2011),

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

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

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (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.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) EAYY-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaan yksityisoikeudelliset 

(8) EAYY-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaan yksityisoikeudelliset 

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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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.

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, samoin kuin 
yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja tuottavat yritykset, jotka saavat 
korvauksia julkisista palveluista niiden 
edellytysten mukaisesti, jotka 
määritellään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
106 artiklan 2 kohdan määräysten 
soveltamisesta korvauksena julkisista 
palveluista myönnettävään valtiontukeen 
annetussa komission 
päätöksessä 2012/21/EU1.

__________________
1 EUVL L 7, 11.1.2012, s. 3.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus 1 artiklan 3 kohdan f alakohdan kanssa.
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Tarkistus 2

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.

(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. 
EAYY:n perustamisen on täytettävä 
tämän asetuksen 1 artiklan 4 kohdan 
2 alakohdassa säädetyt edellytykset.

Or. en

Perustelu
Johdonmukaisuus 1 artiklan 4 kohdan 2 alakohdan kanssa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) EAYY:t voivat olla tärkeässä 
roolissa, joka ulottuu laajemmalle kuin 
alueellisen yhteistyön ohjelmat. Tältä osin 
asetuksissa, joissa säädetään muista EU:n 
rahastoista, olisi otettava paremmin 
huomioon EAYY:iden erityisluonne ja 
hyödynnettävä täysipainoisesti niiden 
potentiaalia unionin alakohtaisten 
politiikkojen kehittämisessä.

Or. en
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Tarkistus 4

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 
tiukempia sääntöjä ja menettelyjä kuin 
EAYY-asetuksessa.

(15) Olisi täsmennettävä, että 
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä sopimus, 
paitsi jos ne katsovat, että mukaan tulevan 
jäsenen osallistuminen ei ole tämän 
asetuksen 1 artiklan 5 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen edellytysten 
mukaista, ja tarkastelusta olisi jätettävä 
pois kaikki kansalliset lait, joissa 
edellytetään muita tai tiukempia sääntöjä ja 
menettelyjä kuin EAYY-asetuksessa.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus 1 artiklan 5 kohdan a alakohdan kanssa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Euroopan naapuruuspolitiikan 
rahoitusvälineen ja liittymistä 
valmistelevan tukivälineen yhteydessä 
toteutettavaan rajat ylittävään 
yhteistyöhön olisi erityisesti sisällytettävä 
EAYY:itä koskevia määräyksiä. Unionin 
tulevissa liittymistä edeltävissä 
sopimuksissa ja assosiaatiosopimuksissa 
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olisi voitava pitää EAYY:itä 
kumppanuuksien erityismuotona. Lisäksi 
niissä valtioissa, joita asia koskee, olisi 
pantava tämä asetus täytäntöön, jotta 
tulevia yhtymiä olisi helpompi perustaa.

Or. en

Tarkistus 6

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. Lisäksi on tärkeää 
varmistaa, että EAYY voi myös toteuttaa 
toimia, jotka saavat muuta rahallista 
tukea kuin unionin koheesiopolitiikan 
tarjoama tuki. EAYY:t olisi nähtävä 
yleisenä yhteistyön välineenä, ja siksi olisi 
taattava, että niillä on täysi oikeus saada 
tukea kaikista unionin rahastoista ja 
osallistua unionin ohjelmiin. Lisäksi olisi 
täsmennettävä, että vähintään yhden 
jäsenen kussakin edustettuna olevassa 
jäsenvaltiossa olisi osoitettava 
pätevyytensä EAYY:n tehokkaan 
täytäntöönpanon tietyllä osa-alueella.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus 8 artiklan a kohdan 3 alakohdan kanssa.
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Tarkistus 7

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 määrittää EAYY:n hallinnoiman 
infrastruktuurin osan käytön ehdot ja 
edellytykset tai edellytykset, joiden 
mukaisesti yleistä taloudellista etua 
koskevia palveluja voidaan tarjota, 
käyttäjien maksettaviksi tulevat maksut 
mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus 1 artiklan 8 kohdan b alakohdan kanssa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kaikkien EAYY:iden on voitava 
unionitasoisen oikeusperustan nojalla 
sopia kumppanuusjärjestelyistä muiden 
EAYY:iden tai oikeushenkilöiden kanssa 
yhteisten yhteistyöhankkeiden 
toteuttamiseksi. Makroalueellisia 
strategioita olisi helpompi suunnitella, jos 
tehtäisiin mahdolliseksi sopimusten 
tekeminen muiden sellaisten alueellisten 
viranomaisten tai yhteisöjen kanssa, jotka 
toimivat sen alueen ulkopuolella, jonka 
erityisesti valtioiden rajat ylittäviin 
ohjelmiin sovellettava EAYY kattaa.
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Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus 1 artiklan 8 kohdan c alakohdan (uusi) kanssa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Olisi täsmennettävä, ettei 
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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On lähes mahdotonta laatia etukäteen luetteloa niistä unionin, valtion tai alueen säädöksistä, 
joita EAYY:n on sovellettava tehtäviensä toteuttamisessa koko toiminta-alueellaan.



PE489.428v01-00 12/26 PR\901544FI.doc

FI

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) EAYY:iden parhaiden käytäntöjen 
esimerkeissä, joita voidaan kehittää ja 
luoda alueiden komitean EAYY-foorumin 
välityksellä, olisi otettava huomioon 
erityisesti unionin Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet sekä 
makroalueelliset strategiat.

Or. en

Perustelu
On tärkeää muistuttaa, että EAYY:llä voi olla tärkeä rooli pyrittäessä saavuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, jotka muodostavat unionin kehittämisstrategian 
kehykset. Alueiden komitean hallinnoimaa EAYY-foorumia voitaisiin käyttää tiedonhallinnan 
ja tietojen levittämisen välineenä verrattaessa parhaita käytäntöjä Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden jakamiseksi kaikkien unionin alueiden kanssa.

Tarkistus 11

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) yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja tuottavat yritykset, jotka saavat 
korvauksia julkisista palveluista niiden 
edellytysten mukaisesti, jotka 
määritellään komission 
päätöksessä 2012/21/EU.

Or. en

Perustelu

EAYY on monipuolinen väline ja sillä on erittäin suuret mahdollisuudet hallinnoida 
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infrastruktuuria ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja unionin kansalaisten 
hyväksi sellaisilla alueilla, jotka kuuluvat useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Kyseisten 
yritysten suorittamien tehtävien johdosta ne voisivat myötävaikuttaa EAYY:n toiminnan 
kehittämiseen ja sen tehtävän täytäntöönpanoon. Joka tapauksessa näiden yritysten olisi 
noudatettava avoimuuden, yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden 
periaatteita, etenkin mitä tulee hankintoihin ja työllisyyteen.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

2. EAYY voi koostua ainoastaan yhdestä 
jäsenvaltiosta ja yhdestä kolmannesta 
maasta tai merentakaiselta alueelta peräisin 
olevasta jäsenestä, jos kyseinen jäsenvaltio 
katsoo tällaisen EAYY:n soveltuvan
kyseisen kolmannen maan tai 
merentakaisen alueen kanssa tehtävään 
alueelliseen yhteistyöhön tai kahdenvälisiin 
suhteisiin.

2. EAYY voi koostua ainoastaan yhdestä 
jäsenvaltiosta ja yhdestä kolmannesta 
maasta tai merentakaiselta alueelta peräisin 
olevasta jäsenestä, jos jäsenvaltiolle 
toimitetussa sopimusluonnoksessa 
mainitut tavoitteet ja tehtävät soveltuvat

(a) jäsenvaltion ja kyseisen kolmannen 
maan tai merentakaisen alueen alueelliseen 
yhteistyöhön tai

(b) kyseisen kolmannen maan tai 
merentakaisen alueen kanssa 
toteutettavaan eurooppalaiseen 
alueellisen yhteistyön ohjelmaan tai

(c) jäsenvaltion ja kyseisen kolmannen 
maan tai merentakaisen alueen 
kahdenvälisiin suhteisiin.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan yhdestä jäsenvaltiosta ja yhdestä kolmannesta maasta tai merentakaiselta 
alueelta peräisin olevista jäsenistä koostuvan EAYY:n perustamisen hyväksymis- tai 
hylkäämisperusteiden on oltava objektiivisia ja vastattava yhtä kolmesta tarkistuksessa 
esitetystä perusteesta. Tällaisen EAYY:n perustamista ei saa jättää kunkin jäsenvaltion 
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harkinnan varaan.

Tarkistus 13

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

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 
asianomaisen jäsenvaltion nimeämän 
toimivaltaisen viranomaisen on 
perustuslailliset rakenteet huomioon ottaen 
hyväksyttävä sopimus ja mukaan tulevan 
jäsenen osallistuminen EAYY:hyn, paitsi 
jos se jossakin seuraavista tapauksista
katsoo, että tällainen osallistuminen

(a) ei ole tämän asetuksen tai muun 
EAYY:n toimintaa koskevan unionin 
lainsäädännön mukaista tai

(b) ei ole mukaan tulevan jäsenen 
toimivaltaa koskevan kansallisen 
lainsäädännön mukaista 7 artiklan 
2 kohdan säännösten mukaan tai

(c) ei ole perusteltua kyseisen jäsenvaltion 
yhteiskuntapolitiikan vuoksi.

Tällöin asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämän toimivaltaisen viranomaisen
on ilmoitettava syyt sopimuksen 
hyväksymättä jättämiselle tai ehdotettava 
sopimukseen tarvittavia muutoksia, jotka 
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mahdollistavat mukaan tulevan jäsenen 
osallistumisen.

Or. en

Perustelu

Yhden jäsenen toimivaltaisuus kussakin jäsenvaltiossa riittää perustelemaan kaikkien tämän 
saman jäsenvaltion jäsenten osallistumisen (7 artiklan 2 kohta). Ehdotetun asetuksen 
4 artiklan 3 kohdan säännökset EAYY:hyn osallistuvien jäsenten toimivallan soveltuvuuden 
valvonnasta on saatettava yhdenmukaisiksi 7 artiklan 2 kohdan säännösten kanssa. 
Osallistumisen kieltäminen siksi, että se ei ole yleisen edun vuoksi perusteltua, on toistoa 
siinä mielessä, että jäsenen osallistumisen varmistetaan olevan asetuksen säännösten 
mukaista, sillä määritelläänhän EAYY:n toimiala jo asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Sopimus ja perussääntö ja niihin 
myöhemmin tehdyt muutokset on 
rekisteröitävä ja/tai julkaistava siinä 
jäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jossa 
asianomaisen EAYY:n kotipaikka on. 
EAYY saa oikeushenkilön aseman 
päivänä, jona rekisteröinti tai 
julkaiseminen suoritetaan, sen mukaan, 
kumpi tapahtuu ensin. Jäsenten on 
ilmoitettava sopimuksen rekisteröimisestä 
tai julkaisemisesta asianomaisille 
jäsenvaltioille, komissiolle ja alueiden 
komitealle.

1. Sopimus ja perussääntö ja niihin 
myöhemmin tehdyt muutokset on 
rekisteröitävä ja/tai julkaistava siinä 
jäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jossa 
asianomaisen EAYY:n kotipaikka on, ja 
julkaistava sen jälkeen EAYY:n jäsenten 
kotijäsenvaltioissa. EAYY saa 
oikeushenkilön aseman päivänä, jona 
rekisteröinti tai julkaiseminen suoritetaan 
siinä valtiossa, jossa asianomaisen 
EAYY:n kotipaikka on, sen mukaan, 
kumpi tapahtuu ensin. Jäsenten on 
ilmoitettava sopimuksen rekisteröimisestä 
tai julkaisemisesta asianomaisille 
jäsenvaltioille ja alueiden komitealle.

2. EAYY:n on varmistettava, että 
komissiolle lähetetään kymmenen 
työpäivän kuluessa sopimuksen 
rekisteröimisestä tai julkaisemisesta tämän 
asetuksen liitteessä olevan mallin 

2. EAYY:n on varmistettava, että alueiden 
komitealle lähetetään kymmenen työpäivän 
kuluessa sopimuksen rekisteröimisestä tai 
julkaisemisesta tämän asetuksen liitteessä 
olevan mallin mukainen pyyntö. Alueiden 
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mukainen pyyntö. Komissio toimittaa sen 
jälkeen Euroopan unionin 
julkaisutoimistoon kyseisen pyynnön 
julkaista Euroopan unionin virallisen 
lehden C-sarjassa ilmoituksen EAYY:n 
perustamisesta sekä tämän asetuksen 
liitteessä vahvistetut tiedot."

komitea toimittaa sen jälkeen Euroopan 
unionin julkaisutoimistoon kyseisen 
pyynnön julkaista Euroopan unionin 
virallisen lehden C-sarjassa ilmoituksen 
EAYY:n perustamisesta sekä tämän 
asetuksen liitteessä vahvistetut tiedot."

Or. en

Perustelu

Alueiden komitea vastaa EAYY:itä koskevan rekisterin pitämisestä ja EAYY-foorumin 
organisoinnista, ja sen on varmistettava, että sopimus julkaistaan C-sarjassa. Sopimuksen ja 
perussäännön julkaiseminen pelkästään siinä jäsenvaltiossa, jossa EAYY:n kotipaikka on, 
olisi syrjivää ja ristiriidassa avoimuuden vaatimuksen sekä kansalaisten tiedonsaantioikeuden 
kanssa.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

EAYY:n tehtäviin voi kuulua myös muista 
unionin rahastoista tuettujen toimien 
täytäntöönpano.

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa niitä tehtäviä, 
joita EAYY voi suorittaa ilman unionin 
rahallista tukea. Jäsenvaltiot eivät 

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

kuitenkaan voi sulkea pois unionin 
koheesiopolitiikan vuosien 2014–2020 
osalta hyväksyttyihin 
investointiprioriteetteihin kuuluvia toimia."

Or. en

Perustelu

EAYY:illä on oltava oikeus hakea rahoitusta kaikista EU:n ohjelmista ja osallistua kaikkiin 
tarjouskilpailuihin ja aloitteisiin. Sanamuoto ei ole riittävän selvä sen varmistamiseksi, että 
EAYY voi myös toteuttaa toimia, joita EU rahoittaa koheesiopolitiikan ulkopuolella. EAYY:t 
olisi nähtävä laajempana yhteistyön välineenä ja siksi olisi taattava, että niillä on täysi oikeus 
osallistua kaikkiin unionin ohjelmiin.

Tarkistus 16

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."

"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 
koskevia palveluja tarjotaan, mukaan 
luettuna käyttäjien maksettaviksi tulevat 
maksut."

Or. en

Perustelu

EAYY:ille on annettava mahdollisuus määrittää käyttömaksut yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyville palveluille, joita ne tuottavat hallinnoimatta palveluihin liittyvää 
infrastruktuuria.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1082/2006
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 5 kohtaan seuraava 
alakohta:
"Kukin EAYY voi allekirjoittaa 
sopimuksen toisen EAYY:n tai muun 
sellaisen elimen kanssa, joka voi liittyä 
EAYY:n jäseneksi, toteuttaakseen 
EAYY:iden tai asianomaisten 
allekirjoittajaelinten yhteisiin tehtäviin 
kuuluvia eurooppalaisia alueellisen 
yhteistyön hankkeita.
Sopimuksessa on vahvistettava vähintään 
yhteistyön tavoitteet, tehtävien 
jakautuminen allekirjoittajien välillä, 
allekirjoittajien sitoumusten kesto ja 
ennakoitu suuruus sekä sopimukseen 
sovellettava lainsäädäntö."

Or. en

Perustelu

Kaikkien EAYY:iden on voitava unionitasoisen oikeusperustan nojalla sopia 
kumppanuusjärjestelyistä muiden EAYY:iden tai oikeushenkilöiden kanssa yhteisten 
yhteistyöhankkeiden toteuttamiseksi. Makroalueellisten strategioiden suunnittelussa olisi 
erittäin hyödyllistä, jos sopimuksia olisi mahdollista tehdä muiden sellaisten alueellisten 
viranomaisten tai yhteisöjen kanssa, jotka toimivat sen alueen ulkopuolella, jonka erityisesti 
valtioiden rajat ylittäviin ohjelmiin sovellettava EAYY kattaa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
8 artikla – 2 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(h) sen toimintaan erityisesti sovellettava 
unionin lainsäädäntö tai kansallinen 
lainsäädäntö, joka voi olla sen 
jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa 
sääntömääräiset elimet käyttävät 
toimivaltuuksiaan tai jossa EAYY 
toteuttaa toimiaan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On lähes mahdotonta laatia etukäteen luetteloa niistä unionin, valtion tai alueen säädöksistä, 
joita EAYY:n on sovellettava tehtäviensä toteuttamisessa koko toiminta-alueellaan.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
12 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos vähintään yhden EAYY:n jäsenellä 
on rajoitettu vastuu tai ei vastuuta 
ollenkaan sen kansallisen lainsäädännön 
perusteella, jonka nojalla jäsen on 
perustettu, myös muut jäsenet voivat 
rajoittaa vastuutaan sopimuksessa.

2 a. Jos vähintään yhden EAYY:n jäsenellä 
on rajoitettu vastuu tai ei vastuuta 
ollenkaan sen kansallisen lainsäädännön 
perusteella, jonka nojalla jäsen on 
perustettu, myös muut jäsenet voivat 
rajoittaa vastuutaan sopimuksessa.

Sellaisen EAYY:n nimeen, jonka jäsenillä 
on rajoitettu vastuu, on lisättävä sanat
"rajoitettu vastuu".

Sellaisen EAYY:n tekemiin 
tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin, jonka 
jäsenillä on rajoitettu vastuu, on lisättävä 
maininta siitä, että EAYY:llä on "rajoitettu 
vastuu", ja niistä jäsenistä, joilla on 
rajoitettu vastuu, sekä tiedot EAYY:n 
mahdollisesti tekemästä 
vakuutussopimuksesta.

Sellaisen EAYY:n, jonka jäsenillä on 
rajoitettu vastuu, sopimus, perussääntö ja 
kirjanpito on julkistettava ainakin samalla 
tavoin kuin sellaisen muuntyyppisen 
oikeussubjektin osalta, jonka jäsenillä on 

Sellaisen EAYY:n, jonka jäsenillä on 
rajoitettu vastuu, sopimus, perussääntö ja 
kirjanpito on julkistettava ainakin samalla 
tavoin kuin sellaisen muuntyyppisen 
oikeussubjektin osalta, jonka jäsenillä on 



PE489.428v01-00 20/26 PR\901544FI.doc

FI

rajoitettu vastuu ja joka on perustettu sen 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa 
asianomaisen EAYY:n kotipaikka on.

rajoitettu vastuu ja joka on perustettu sen 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa 
asianomaisen EAYY:n kotipaikka on.

Sellaisen EAYY:n osalta, jonka jäsenillä 
on rajoitettu vastuu, jäsenvaltiot voivat 
vaatia, että EAYY ottaa asianmukaisen 
vakuutuksen kyseisen EAYY:n toiminnalle 
ominaisten riskien kattamiseksi."

Sellaisen EAYY:n osalta, jonka jäsenillä 
on rajoitettu vastuu, jäsenvaltiot voivat 
vaatia, että EAYY ottaa asianmukaisen 
vakuutuksen kyseisen EAYY:n toiminnalle 
ominaisten riskien kattamiseksi."

Or. en

Perustelu

On ainoastaan EAYY:n potentiaalisten velkojien edun mukaista tietää etukäteen EAYY:n 
jäsenten rahoitussitoumusten laajuus; EAYY:n nimeen lisätty maininta "rajoitettu vastuu" ei 
kuitenkaan kerro jäsenten rahoitussitoumusten laajuudesta eikä EAYY:n mahdollisesti 
hankkimasta vakuutussuojasta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
16 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuuttaa alueiden komitean 
EAYY-foorumin seuraamaan olemassa 
olevien ja perusteilla olevien EAYY:iden 
toimintaa, järjestämään parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa, yksilöimään yhteisiä 
haasteita ja ehdottamaan EAYY:iden 
tehokkaampaa sisällyttämistä unionin 
alakohtaisiin politiikkoihin.

Or. en

Perustelu

EAYY-foorumi on asianmukainen väline, jolla EAYY:itä voidaan valvoa ja vaihtaa tietoja 
parhaista käytännöistä ja haasteista, joita sekä olemassa olevilla että perusteilla olevilla 
EAYY:illä on edessään, ja jonka avulla voidaan tehokkaammin hyödyntää EAYY:itä EU:n 
alakohtaisissa politiikoissa. 
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

"Komissio toimittaa vuoden 2018 
puolivälissä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle arviointikertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta, tehokkuudesta, 
vaikuttavuudesta, merkitsevyydestä, 
eurooppalaisesta lisäarvosta ja 
yksinkertaistamismahdollisuuksista.

"Komissio toimittaa vuoden 2018 
puolivälissä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle arviointikertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta, tehokkuudesta, 
vaikuttavuudesta, merkitsevyydestä, 
eurooppalaisesta lisäarvosta, komission eri 
yksiköissä toteutetusta ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon toteuttamasta 
valtavirtaistamisesta sekä 
yksinkertaistamismahdollisuuksista. 

Arviointikertomusten on perustuttava 
indikaattoreihin, jotka komissio hyväksyy 
delegoiduilla säädöksillä 17 a artiklan 
mukaisesti."

Komissio antaa indikaattoreista, joiden 
perusteella arviointikertomukset 
laaditaan, delegoituja säädöksiä
17 a artiklan mukaisesti."

Or. en

Perustelu

EAYY:t on liitettävä paremmin EU:n alakohtaisiin politiikanaloihin. Tätä varten on lisättävä 
tietoisuutta välineestä ja valtavirtaistettava se komission eri yksiköissä, jotta EAYY:iden 
potentiaalia voidaan täysipainoisesti hyödyntää laajemmin kuin pelkästään alueellisen 
yhteistyön ohjelmissa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 16 kohta
Asetus (EY) N:o 1082/2006
17 a artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin. 

2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä

2. Siirretään 17 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle viideksi vuodeksi … päivästä 
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komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

... kuuta *. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
viiden vuoden pituisen kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 17 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 17 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

5. Delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella
kuukaudella.

5. Edellä olevan 17 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kolmella
kuukaudella.

Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
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ilmoitettuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat molemmat 
ilmoittaneet komissiolle aikomuksestaan 
olla vastustamatta säädöstä.
Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Delegoitua säädöstä vastustava 
toimielin esittää syyt vastustukselleen.".

_______________
*Lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siinä tapauksessa, että ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa perustetut 
EAYY:t muuttavat sopimustaan ja 
perussääntöään, ne voivat siirtyä 
noudattamaan tämän asetuksen 
säännöksiä. Jos ne päättävät niin tehdä, 
ne ilmoittavat asiasta sen elimen 
päätöksessä, joka on toimivaltainen 
muuttamaan EAYY:n sopimusta ja 
perussääntöä.

Or. en

Perustelu

Jo perustetuilla EAYY:illä on oltava oikeus soveltaa niitä tämän asetuksen säännöksiä, jotka 
ovat asetuksen (EY) N:o 1082/2006 säännöksiä suotuisampia.
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PERUSTELUT

Tämän asetuksen tarkistamisella pyritään vähentämään niitä oikeudellisia ja hallinnollisia 
vaikeuksia, joita EAYY:t ovat joutuneet kohtaamaan hyväksymis- ja perustamismenettelyissä 
sekä tehtäviensä toteuttamisessa ja henkilöstönsä hallinnoimisessa. Komission ehdotus on 
suunniteltu näiden esteiden poistamiseksi ja niiden oikeudellisten epäselvyyksien 
selvittämiseksi, jotka ovat johtaneet siihen, että jäsenvaltiot ovat soveltaneet asetusta 
epäyhtenäisesti, mikä on aiheuttanut esteitä EAYY:iden asianmukaiselle kehitykselle. 
Ainoastaan EAYY:itä koskevilla yksinkertaistetuilla ja selkeytetyillä säännöillä päästään 
tarvittavaan oikeusvarmuuteen ja luodaan voimakkaampia kannustimia, jotta tulevat 
kumppanit tehostaisivat yhteistyötään eri alueilla. Asetuksen tarkistamisella voidaan lisätä 
EAYY:iden houkuttelevuutta ja kannustaa niiden käyttöön alueellisen yhteistyön 
suositeltavimpana välineenä sekä EU:n sisällä että sen ulkorajoilla. Esittelijä kuitenkin 
painottaa tämän välineen vapaaehtoisuutta. Paikallisten ja alueellisten viranomaisten on 
voitava jatkaa päätöksentekoa siitä, mitkä toimet parhaiten sopivat niiden yhteistyöhön.

Esittelijä iloitsee EAYY:iden toimialan laajentamisesta ja erityisesti siitä, että direktiivissä 
2004/17/EY tarkoitetut julkiset yritykset otetaan mukaan mahdollisina jäseninä. Toisaalta 
komissio tuntuu jättäneen asetuksen ulkopuolelle julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet, jotka tarjoavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja. Tämän 
vuoksi asiaa koskevalla tarkistuksella pyritään lisäämään yritysten luetteloon yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottavat yritykset, joiden määritelmä sisältyy 
päätökseen1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan 
soveltamisesta. Näin pyritään kannustamaan yhteistyötä julkisen liikenteen ja 
terveydenhuollon sekä energia- ja vesihuollon alalla.

Lisäksi esittelijä ehdottaa, että helpotetaan EAYY:iden perustamista kolmansista maista 
peräisin olevien kumppanien kanssa riippumatta siitä, onko mukana kumppaneita yhdestä tai 
useammasta jäsenvaltiosta. Näin halutaan tarkistaa perustetta, jonka mukaan sovelletaan "yksi 
yhteen" -suhdetta: EAYY:ssä on yksi yhteisö jostakin EU:n jäsenvaltiosta ja yksi yhteisö 
kolmannesta maasta tai merentakaiselta alueelta. Tässä tapauksessa esittelijä katsoo, että 
tarvitaan selvennystä kysymykseen EAYY:iden perustamisen hyväksymis- tai 
hylkäämisperusteista, toisin sanoen jäsenvaltioiden on sovellettava tiukkoja perusteita niiden 
arvioinnissa.

Esittelijä kannattaa keskitettyä asiointipistettä. Tämä tarkoittaa, että yksi asianomaisen 
jäsenvaltion nimeämä viranomainen päättää uuden EAYY:n hyväksymisestä monen eri 
hallintoyksikön asemesta. Tämä ei tarkoita yhtä ainoaa viranomaista kussakin jäsenvaltiossa. 
Se ei ole toteutettavissa, koska liittovaltiomuotoiset EU:n jäsenvaltiot koostuvat liittovaltion 
yhteisöistä, joilla on toimivalta hyväksyä EAYY, vaan tarkoitus on välttää epämääräisiä 
määritelmiä ja vähentää menettelyjen kestoa, joka johtuu siitä, että eräissä jäsenvaltioissa on 
oltava yhteydessä moniin eri kansallisiin ministeriöihin. Esittelijä siis pyrkii siihen, että 
hylkääminen tai hyväksyminen tapahtuu perustellusti ja että jäsenvaltiota kohden nimetään 
yksi toimivaltainen viranomainen.

                                               
1 C(2011) 9380 lopullinen.
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Alueiden komitean perustama EAYY-foorumi saattaa yhteen kaikki poliittiset ja teknisen 
tason sidosryhmät ja tarjoaa foorumin, jolla tuetaan ja neuvotaan sekä olemassa olevia että 
perusteilla olevia EAYY:itä.

Alueiden komitea vastaa EAYY:itä koskevan rekisterin pitämisestä ja EAYY-foorumin 
organisoinnista ja varmistaa, että sopimus uudesta EAYY:stä julkaistaan virallisen lehden 
C-sarjassa. Komission ja alueiden komitean välinen sujuva yhteistyö ja tietojenvaihto myös 
helpottaa ja edistää EAYY:iden käyttöä EU:n alakohtaisissa politiikoissa.

EAYY:iden perustamisen ja moitteettoman toimivuuden esteet ovat vaikeasti voitettavissa, ja 
ne johtuvat pääasiassa jäsenvaltioiden hitaudesta tämän asetuksen täytäntöönpanossa ja 
riittämättömästä koordinoinnista viranomaisten välillä. Yhtä lailla se johtuu siitä, ettei 
EAYY:itä ole riittävällä tavalla sisällytetty EU:n alakohtaisiin politiikkoihin. Esittelijä haluaa 
painottaa, että EAYY:itä voidaan käyttää laajemmin kuin pelkästään aluepolitiikassa ja 
alueellisessa yhteistyössä. EU on jo kehittänyt rajat ylittäviä rakenteita alakohtaisissa 
politiikoissa, kuten tutkimuksen alalla (ERIC – eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien 
konsortio). EAYY:t voivat toteuttaa muita rakennerahastoista rahoitettavia toimia, kuten 
maaseudun kehittämisohjelmia (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
rahoittamia), Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia rajat ylittäviä työvoimatoimistoja, 
TEN-infrastruktuurien yhteishallintoa tai Verkkojen Eurooppa -välinettä Euroopan laajuisiin 
hankkeisiin. Näin ne voisivat osaltaan myötävaikuttaa koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen. Voidakseen hyödyntää täysipainoisesti sen potentiaalia muissa EU:n 
politiikoissa, komission on tarjottava tietoa ja lisättävä tietämystä eri yksiköissään. Toisessa 
vaiheessa komission yksiköt voisivat valtavirtaistaa EAYY:t varmistamalla, että kyseiset 
yhteisöt voivat osallistua kaikkiin julkisille elimille osoitettuihin ehdotuspyyntöihin.

Lisäksi esittelijä haluaisi keskustella eräistä muista tähän liittyvistä asioista. Useat EAYY:t 
ovat ilmoittaneet ongelmista soveltaessaan EU:n rahoitusta, lähinnä siitä syystä, että niiden 
katsottiin olevan yksi yhteisö eikä kumppanuus, joka koostuu useista EAYY:n jäsenistä. 
Niissä EU:n rahoittamissa ohjelmissa, joihin voivat osallistua ainoastaan konsortiot, EAYY:t 
olisi automaattisesti katsottava osallistumiskelpoisiksi ilman tarvetta lisäkumppaneihin.

Tulevissa asiaa koskevissa lainsäädäntötoimissa olisi siis pidettävä EAYY:itä alueellisen 
yhteistyön helpottajina ja voimistajina. Jokin EAYY voisi esimerkiksi toimia sisämarkkinoilla 
rajat ylittävänä hankintaelimenä ja näin ollen se olisi otettava huomioon sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketissa ja siihen liittyvissä lainsäädäntöehdotuksissa.

Lisäksi esittelijä katsoo, että komission olisi luotava EAYY:ille suotuisa verotusilmapiiri: 
arvonlisäveron hallinnointia olisi yksinkertaistettava, kaksinkertaista verotusta olisi vältettävä 
ja verokannustimia olisi tarjottava, kun se on mahdollista kilpailua vääristämättä.

On tärkeää, että EAYY:ille annetaan mahdollisuus tehdä sopimuksia muiden sellaisten 
alueellisten viranomaisten tai yhteisöjen kanssa, jotka toimivat sen alueen ulkopuolella. 
Tällaiset kumppanuudet olisivat erittäin hyödyllisiä makroalueellisten strategioiden 
suunnittelussa ja kumppaneiden hankkimisessa laajemmin. Kumppanina voisi olla esimerkiksi 
kaupunkeja kolmansista maista tai sellaisia rakenteita kuin Euroopan aluekehittämisen 
seurantaverkosto (ESPON), joita ei muutoin otettaisi mukaan.
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Jotta tämä asetus saavuttaisi täyden potentiaalinsa, jäsenvaltioiden siitä tekemän tulkinnan on 
oltava vähemmän mielivaltainen ja ristiriitainen, koska tietyissä tapauksissa ne tulkitsevat sitä 
haluttujen tavoitteiden vastaisesti. EAYY:iden sulauttaminen kansallisiin elimiin saattaa 
vaikuttaa vastoin tarkoitettuja tavoitteita (esimerkiksi "syndicat mixte" Ranskassa). EAYY on 
jo itsessään unionin väline, ja sitä on kohdeltava sellaisena. Jäsenvaltioiden ja niiden 
kansallisten hallintojen olisi ymmärrettävä, että EAYY:t eivät ole taakka niiden kansallisissa 
talousarvioissa eivätkä ne vie niiltä toimivaltaa. EAYY:t ovat erittäin käyttökelpoinen väline, 
jolla on hyvät mahdollisuudet vähentää hallinnollista taakkaa ja toimintakustannuksia ja siten 
kannustaa alueelliseen yhteistyöhön ja lisätä sitä EU:n sisällä mutta myös jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välillä.


