
AD\1169603FI.docx PE628.552v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Kehitysvaliokunta

2018/0199(COD)

22.11.2018

LAUSUNTO

kehitysvaliokunnalta

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Valmistelija (*): Eleni Theocharous

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla



PE628.552v02-00 2/33 AD\1169603FI.docx

FI

PA_Legam



AD\1169603FI.docx 3/33 PE628.552v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) tarkoituksena on edistää yhteistyötä 
jäsenvaltioiden välillä unionin sisällä sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, 
kumppanimaiden tai merentakaisten maiden ja alueiden välillä. Vuosia 2021–2027 koskevan 
uuden asetusehdotuksen odotetaan yksinkertaistavan unionin rajojen yli tehtävää yhteistyötä. 
Samaan aikaan EU:n tulevilla ulkoisen toiminnan rahoitusvälineillä (kuten NDICI ja MMA-
ohjelma) pyritään vahvistamaan selkeät säännöt, jotta osa niiden varoista voidaan siirtää 
Interreg-ohjelmille.

Kehitysvaliokunnan valmistelija uskoo valiokuntansa pitävän ennen kaikkea tärkeänä 
varmistaa, että kolmannet maat ja merentakaiset maat ja alueet voivat osallistua tehokkaasti 
Interreg-ohjelmiin. Merentakaisten maiden ja alueiden erityiset haasteet ja tarpeet olisi 
otettava täysin huomioon ohjelmia suunniteltaessa. 

Valmistelija tähdentää, että Interreg voi merkittävästi edistää kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanoa ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi on varmistettava kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen ehdoton johdonmukaisuus, sillä kaiken EU-politiikan yhtenäisyys 
on kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeää. 

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklan 1 kohdan,

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin alueen kaikkia tasoja 
koskevan tasapainoisen kehityksen 
tukemiseksi EAKR:stä olisi Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) 

(3) Unionin alueen kaikkia tasoja 
koskevan tasapainoisen kehityksen 
tukemiseksi EAKR:stä olisi Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) 
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mukaisesti tuettava rajatylittävää 
yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, 
merialueyhteistyötä, syrjäisimpien alueiden 
yhteistyötä ja alueiden välistä yhteistyötä.

mukaisesti tuettava rajatylittävää 
yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, 
merialueyhteistyötä, syrjäisimpien alueiden 
yhteistyötä ja alueiden välistä yhteistyötä. 
Monitasohallinnon ja kumppanuuden 
periaatteet olisi otettava huomioon ja 
paikkalähtöisiä lähestymistapoja sekä 
syrjimättömyyden periaatetta olisi 
vahvistettava.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Interregin eri osa-alueiden olisi 
autettava saavuttamaan kestävän 
kehityksen tavoitteet sellaisina, kuin ne 
esitetään syyskuussa 2015 hyväksytyssä 
kestävän kehityksen toimintaohjelmassa 
Agenda 2030.

Perustelu

Johdanto-osassa olisi viitattava Interregin osuuteen kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Lisäksi Interregin olisi edistettävä 
muiden kansainvälisten sitoumusten, 
kuten Pariisin ilmastosopimuksen 
(COP 21), täyttämistä. Koska 
ilmastonmuutosta on tärkeää hillitä, 
Interregin on määrä auttaa 
valtavirtaistamaan ilmastotoimet ja 
saavuttamaan yleinen tavoite, jonka 
mukaan 25 prosenttia unionin 
talousarviomäärärahoista olisi käytettävä 
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ilmastotavoitteiden tukemiseen.

Perustelu

Johdanto-osassa olisi myös viitattava Pariisin ilmastosopimukseen, koska Interregin on 
määrä edistää EU:n ilmastonmuutostavoitteita.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Rajatylittävän yhteistyön osa-
alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan 
rajaseuduilla yhteisesti havaittuja yhteisiä 
haasteita ja hyödyntämään käyttämätöntä 
kasvupotentiaalia raja-alueilla23, kuten 
ilmenee komission tiedonannosta Kasvun 
ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n 
raja-alueilla (’raja-alueita koskeva 
tiedonanto’). Näin ollen rajatylittävän 
yhteistyön osa-alue olisi rajoitettava 
yhteistyöhön maarajoilla, ja rajatylittävä 
yhteistyö merirajoilla olisi sisällytettävä 
valtioiden väliseen osa-alueeseen.

4) Rajatylittävän yhteistyön osa-
alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan 
rajaseuduilla yhteisesti havaittuja yhteisiä 
haasteita ja hyödyntämään käyttämätöntä 
kasvupotentiaalia raja-alueilla23, kuten 
ilmenee komission tiedonannosta Kasvun 
ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n 
raja-alueilla (’raja-alueita koskeva 
tiedonanto’). Näin ollen rajatylittävän 
yhteistyön osa-alueen olisi tuettava maa-
tai meriraja-alueiden yhteistyötä.

_________________ _________________

23 Komission tiedonanto neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille – Kasvun ja 
yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-
alueilla, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Komission tiedonanto neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille – Kasvun ja 
yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-
alueilla, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Perustelu

Merirajoilla tehtävän yhteistyön sisällyttäminen uuteen Interregin ohjelmalohkoon ei ole 
yksinkertaistamisen eikä käyttäjäystävällisyyden lisäämisen mukaista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(6) Valtioiden välistä yhteistyötä ja 
merialueyhteistyötä koskevalla osa-alueella 
olisi pyrittävä tehostamaan yhteistyötä 
toiminnalla, joka johtaa unionin 
koheesiopolitiikan toimintalinjoihin 
liittyvään yhdennettyyn alueelliseen 
kehittämiseen, ja siihen olisi sisällyttävä 
myös rajatylittävä merialueyhteistyö. 
Valtioiden välisen yhteistyön olisi 
katettava laajempia alueita unionin 
manneralueella, kun taas 
merialueyhteistyön olisi katettava 
merialueiden ympärillä olevat alueet, ja 
siihen olisi sisällytettävä ohjelmakauden 
2014–2020 rajatylittävä yhteistyö 
merirajoilla. Olisi sallittava 
mahdollisimman suuri jousto, jotta 
aiempaa rajatylittävää merialueyhteistyötä 
voidaan jatkaa laajemmissa 
merialueyhteistyön puitteissa, erityisesti 
määrittelemällä sen piiriin kuuluva alue, 
yhteistyön erityistavoitteet, 
hankekumppanuutta koskevat vaatimukset 
sekä alaohjelmien ja erityisten 
ohjauskomiteoiden perustaminen.

(6) Valtioiden välistä yhteistyötä ja 
merialueyhteistyötä koskevalla osa-alueella 
olisi pyrittävä tehostamaan yhteistyötä 
toiminnalla, joka johtaa unionin 
koheesiopolitiikan toimintalinjoihin 
liittyvään yhdennettyyn alueelliseen 
kehittämiseen. Valtioiden välisen 
yhteistyön olisi katettava laajempia alueita 
unionin manneralueella, kun taas 
merialueyhteistyön olisi katettava 
merialueiden ympärillä olevat alueet. Olisi 
sallittava mahdollisimman suuri jousto, 
jotta aiempaa rajatylittävää 
merialueyhteistyötä voidaan jatkaa 
laajemmissa merialueyhteistyön puitteissa, 
erityisesti määrittelemällä sen piiriin 
kuuluva alue, yhteistyön erityistavoitteet, 
hankekumppanuutta koskevat vaatimukset 
sekä alaohjelmien ja erityisten 
ohjauskomiteoiden perustaminen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ottaen huomioon kokemukset, joita 
on saatu ohjelmakaudella 2014–2020 
rajatylittävästä ja valtioiden välisestä 
yhteistyöstä syrjäisimmillä alueilla, joilla 
molempien osa-alueiden yhdistäminen 
yhteen ohjelmaan yhteistyöaluetta kohden 
ei ole saanut aikaan riittävää 
yksinkertaistamista ohjelmasta vastaavien 
viranomaisten ja tuensaajien kannalta, olisi 
perustettava erityinen syrjäisimpien 
alueiden osa-alue, jotta syrjäisimmät alueet 
voisivat tehdä yhteistyötä 
naapurimaidensa ja -alueidensa kanssa 
mahdollisimman vaikuttavalla ja 

(7) Ottaen huomioon kokemukset, joita 
on saatu ohjelmakaudella 2014–2020 
rajatylittävästä ja valtioiden välisestä 
yhteistyöstä syrjäisimmillä alueilla, joilla 
molempien osa-alueiden yhdistäminen 
yhteen ohjelmaan yhteistyöaluetta kohden 
ei ole saanut aikaan riittävää 
yksinkertaistamista ohjelmasta vastaavien 
viranomaisten ja tuensaajien kannalta, olisi 
perustettava erityinen syrjäisimpien 
alueiden osa-alue, jotta syrjäisimmät alueet 
voisivat tehdä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja merentakaisten maiden ja 
alueiden, jäljempänä ’MMA:t’, kanssa 
mahdollisimman vaikuttavalla ja 
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yksinkertaisella tavalla. yksinkertaisella tavalla ottaen huomioon 
niiden erityistarpeet ja -piirteet.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ottaen huomioon kokemukset, joita 
on saatu Interregin alueiden välisistä 
yhteistyöohjelmista, ja tällaisen yhteistyön 
puute Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen mukaisissa ohjelmissa 
ohjelmakaudella 2014–2020, alueiden 
välisen yhteistyön osa-alueella olisi 
keskityttävä erityisesti koheesiopolitiikan 
vaikuttavuuden lisäämiseen. Kyseinen osa-
alue olisi sen vuoksi rajattava kahteen 
ohjelmaan, joista toinen mahdollistaa 
kaikenlaisen kokemuksen hankkimisen ja 
innovatiivisten lähestymistapojen ja 
valmiuksien kehittämisen molempien 
tavoitteiden mukaisissa ohjelmissa ja 
edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1082/200624 nojalla 
perustettuja tai perustettavia eurooppalaisia 
alueellisen yhteistyön yhtymiä (’EAYY’) 
ja toinen parantaa kehitystrendien 
analysointia. Hankepohjainen yhteistyö 
koko unionissa olisi sisällytettävä uuteen 
alueiden välisiä innovointi-investointeja 
koskevaan osa-alueeseen, ja se olisi 
liitettävä läheisesti komission tiedonannon 
Innovoinnin tehostaminen Euroopan 
alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa 
ja kestävää kasvua koskevat strategiat25

täytäntöönpanoon, erityisesti temaattisten 
älykkään erikoistumisen alustojen 
tukemiseksi muun muassa energian, 
teollisuuden nykyaikaistamisen ja 
maatalouselintarvikkeiden aloilla. 
Toiminnallisiin kaupunkialueisiin tai 
kaupunkialueisiin kohdistettu yhdennetty 
alueellinen kehitys olisi keskitettävä 
Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen ohjelmiin ja yhteen 

(8) Ottaen huomioon kokemukset, joita 
on saatu Interregin alueiden välisistä 
yhteistyöohjelmista, ja tällaisen yhteistyön 
puute Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen mukaisissa ohjelmissa 
ohjelmakaudella 2014–2020, alueiden 
välisen yhteistyön osa-alueella olisi 
keskityttävä erityisesti koheesiopolitiikan 
vaikuttavuuden lisäämiseen. Kyseinen osa-
alue olisi sen vuoksi rajattava kahteen 
ohjelmaan, joista toinen mahdollistaa 
kaikenlaisen kokemuksen hankkimisen ja 
innovatiivisten lähestymistapojen ja 
valmiuksien kehittämisen molempien 
tavoitteiden mukaisissa ohjelmissa ja 
edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1082/200624 nojalla 
perustettuja tai perustettavia eurooppalaisia 
alueellisen yhteistyön yhtymiä (’EAYY’) 
ja toinen parantaa kehitystrendien 
analysointia. Hankepohjainen yhteistyö 
koko unionissa olisi sisällytettävä uuteen 
alueiden välisiä innovointi-investointeja 
koskevaan osa-alueeseen, ja se olisi 
liitettävä läheisesti komission tiedonannon 
Innovoinnin tehostaminen Euroopan 
alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa 
ja kestävää kasvua koskevat strategiat 
täytäntöönpanoon, erityisesti temaattisten 
älykkään erikoistumisen alustojen 
tukemiseksi muun muassa uusiutuvan
energian, kiertotalouden, teollisuuden 
nykyaikaistamisen, maatalouden 
ekologisen tuotannon ja 
maatalouselintarvikkeiden aloilla. 
Toiminnallisiin kaupunkialueisiin tai 
kaupunkialueisiin kohdistettu yhdennetty 
alueellinen kehitys olisi keskitettävä 
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liitännäisvälineeseen, ’eurooppalaiseen 
kaupunkialoitteeseen’. Molempien 
alueiden välistä yhteistyötä koskevaan osa-
alueeseen kuuluvien ohjelmien olisi 
katettava koko unioni ja niiden olisi oltava 
avoinna kolmansien maiden 
osallistumiselle.

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen ohjelmiin ja yhteen 
liitännäisvälineeseen, ’eurooppalaiseen 
kaupunkialoitteeseen’. Molempien 
alueiden välistä yhteistyötä koskevaan osa-
alueeseen kuuluvien ohjelmien olisi 
katettava koko unioni ja niiden olisi oltava 
avoinna MMA:iden ja kolmansien maiden 
osallistumiselle.

__________________ __________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta 
alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta 
alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 
(EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19).

25 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Innovoinnin tehostaminen 
Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, 
osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat 
strategiat – COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

25 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Innovoinnin tehostaminen 
Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, 
osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat 
strategiat – COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) IPA III -tuella olisi keskityttävä 
pääasiassa auttamaan IPA-tuensaajia 
vahvistamaan demokraattisia instituutioita 
ja oikeusvaltiota, uudistamaan 
oikeuslaitosta ja julkishallintoa, 
kunnioittamaan perusoikeuksia ja 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa, 
suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
syrjimättömyyttä. IPA-tuella olisi edelleen 
tuettava IPA-tuensaajien pyrkimyksiä 
edistää alueellista, makroalueellista ja 
rajatylittävää yhteistyötä sekä 
aluekehitystä, muun muassa panemalla 
täytäntöön unionin makroaluestrategioita. 
Lisäksi IPA-tuen olisi katettava 
turvallisuus, muuttoliike ja rajaturvallisuus, 

(11) IPA III -tuella olisi keskityttävä 
pääasiassa auttamaan IPA-tuensaajia 
vahvistamaan demokraattisia instituutioita 
ja oikeusvaltiota, uudistamaan 
oikeuslaitosta ja julkishallintoa, 
kunnioittamaan perusoikeuksia ja 
edistämään naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa, suvaitsevaisuutta, sosiaalista 
osallisuutta ja syrjimättömyyttä. IPA-tuella 
olisi edelleen tuettava IPA-tuensaajien 
pyrkimyksiä edistää alueellista, 
makroalueellista ja rajatylittävää 
yhteistyötä sekä aluekehitystä, muun 
muassa panemalla täytäntöön unionin 
makroaluestrategioita. Lisäksi IPA-tuen 
olisi katettava turvallisuus, muuttoliike ja 
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ja sen avulla olisi varmistettava 
kansainvälisen suojelun saatavuus, 
merkityksellisten tietojen jakaminen, 
rajavalvonnan tehostaminen sekä yhteisten 
toimenpiteiden toteuttaminen laittoman 
muuttoliikkeen ja siirtolaisten 
salakuljetuksen torjumiseksi.

rajaturvallisuus, ja sen avulla olisi 
varmistettava kansainvälisen suojelun 
turvallinen saatavuus, merkityksellisten 
tietojen jakaminen, rajavalvonnan 
tehostaminen sekä yhteisten toimenpiteiden 
toteuttaminen laittoman muuttoliikkeen,
siirtolaisten salakuljetuksen ja 
ihmiskaupan torjumiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) NDICI-tuen osalta unionin olisi 
kehitettävä erityinen suhde naapurimaihin 
tavoitteena luoda unionin arvoihin 
perustuva alue, jolla vallitsee vauraus ja 
hyvä naapuruus ja jolle ovat ominaisia 
yhteistyöhön perustuvat läheiset ja 
rauhanomaiset suhteet. Tällä asetuksella ja 
NDICI-asetuksella olisi sen vuoksi tuettava 
asiaan liittyvien makroaluestrategioiden 
sisäisiä ja ulkoisia näkökohtia. Nämä 
aloitteet ovat strategisesti tärkeitä ja 
tarjoavat mielekkäät poliittiset puitteet 
suhteiden syventämiselle kumppanimaiden 
kanssa ja niiden välillä molemminpuolisen 
vastuuvelvollisuuden, jaetun omistajuuden 
ja vastuun periaatteiden pohjalta.

(12) NDICI-tuen osalta unionin olisi 
kehitettävä erityinen suhde naapurimaihin 
tavoitteena luoda unionin arvoihin 
perustuva alue, jolla vallitsee vauraus ja 
hyvä naapuruus ja jolle ovat ominaisia 
yhteistyöhön perustuvat läheiset ja 
rauhanomaiset suhteet. Tällä asetuksella ja 
NDICI-asetuksella olisi sen vuoksi tuettava 
asiaan liittyvien makroaluestrategioiden 
sisäisiä ja ulkoisia näkökohtia, jotta 
voidaan ensisijaisesti edistää köyhyyden 
poistamista ja kestävää kehitystä. Nämä 
aloitteet ovat strategisesti tärkeitä ja 
tarjoavat mielekkäät poliittiset puitteet 
suhteiden syventämiselle kumppanimaiden 
kanssa ja niiden välillä molemminpuolisen 
vastuuvelvollisuuden, jaetun omistajuuden 
ja vastuun periaatteiden pohjalta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kehittämällä synergiaetuja 
unionin ulkoisen toiminnan ja 
kehitysohjelmien kanssa voitaneen myös 
auttaa varmistamaan mahdollisimman 
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suuri vaikuttavuus samalla, kun 
noudatetaan periaatetta kehitykseen 
vaikuttavien poliitikkojen 
johdonmukaisuudesta, josta määrätään 
SEUT-sopimuksen 208 artiklassa. 
Unionin kaikkien alojen politiikan 
yhtenäisyys on kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
ratkaisevan tärkeää.

Perustelu

Kehityspolitiikan johdonmukaisuus on perussopimuksessa vahvistettu periaate, ja se olisi 
mainittava johdanto-osassa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unionin syrjäisimpiä alueita 
koskevan erityistilanteen vuoksi on tarpeen 
hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat 
edellytyksiä, joiden täyttyessä kyseiset 
alueet voivat saada tukea 
rakennerahastoista. Tämän asetuksen 
tiettyjä säännöksiä olisi sen vuoksi 
mukautettava syrjäisimpien alueiden 
erityispiirteisiin, jotta yhteistyötä niiden 
naapureiden kanssa voitaisiin 
yksinkertaistaa ja edistää ottaen samalla 
huomioon komission tiedonanto Vahvempi 
ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n 
syrjäisimpien alueiden kanssa31.

(14) Unionin syrjäisimpiä alueita 
koskevan erityistilanteen vuoksi on tarpeen 
hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat 
edellytyksiä, joiden täyttyessä kyseiset 
alueet voivat saada tukea 
rakennerahastoista. Tämän asetuksen 
tiettyjä säännöksiä olisi sen vuoksi 
mukautettava syrjäisimpien alueiden 
erityispiirteisiin, jotta niiden yhteistyötä 
kolmansien maiden ja MMA:iden kanssa 
voitaisiin yksinkertaistaa ja edistää ottaen 
samalla huomioon komission tiedonanto 
Vahvempi ja uudistettu strateginen 
kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden 
kanssa31.

__________________ __________________

31 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden 
komitealle ja Euroopan investointipankille 
–Vahvempi ja uudistettu strateginen 
kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden 
kanssa – COM(2017) 623 final, 
24.10.2017.

31 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden 
komitealle ja Euroopan investointipankille 
–Vahvempi ja uudistettu strateginen 
kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden 
kanssa – COM(2017) 623 final, 
24.10.2017.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tässä asetuksessa säädetään 
MMA:iden mahdollisuudesta osallistua 
Interreg-ohjelmiin. MMA:iden 
erityispiirteet ja niiden kohtaamat 
haasteet olisi otettava huomioon, jotta 
voidaan helpottaa niiden tosiasiallisia 
osallistumismahdollisuuksia ja 
osallistumista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) SEUT-sopimuksen neljännen osan 
198–204 artiklan mukaisesti 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosioinnissa unioniin on tavoitteena 
edistää merentakaisten maiden ja 
alueiden taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä ja vahvistaa läheiset 
taloudelliset suhteet niiden ja koko 
unionin välille. SEUT-sopimuksen 
johdanto-osassa mainittujen periaatteiden 
mukaisesti assosioinnin tarkoituksena on 
ensisijaisesti edistää näiden maiden ja 
alueiden väestön etuja ja vaurautta, jotta 
ne voivat saavuttaa sen taloudellisen, 
sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen, 
johon ne pyrkivät.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 c) Eri osa-alueista rahoitetuissa 
toimissa olisi edistettävä sukupuolten 
tasa-arvoa ja varmistettava sen 
toteutuminen. Sukupuoliulottuvuus olisi 
otettava osaksi Interregin eri osa-alueita.

Perustelu

Sukupuoliulottuvuuden merkitystä olisi korostettava kautta koko asetuksen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tällä asetuksella olisi lisättävä 
kaksi erityistä Interreg-tavoitetta, joista 
toisella tuetaan institutionaalisten 
valmiuksien vahvistamista koskevaa 
tavoitetta ja lisätään siten oikeudellista ja 
hallinnollista yhteistyötä, erityisesti raja-
alueita koskevan tiedonannon 
täytäntöönpanon yhteydessä, tehostetaan 
kansalaisten ja instituutioiden välistä 
yhteistyötä sekä makroalue- ja 
merialuestrategioiden kehittämistä ja 
koordinointia ja toisella puututaan 
erityisiin ulkoista yhteistyötä koskeviin 
ongelmiin, kuten turvallisuus, 
rajanylitysten hallinta ja muuttoliike.

(19) Tällä asetuksella olisi lisättävä 
kaksi erityistä Interreg-tavoitetta, joista 
toisella tuetaan institutionaalisten 
valmiuksien vahvistamista koskevaa 
tavoitetta ja lisätään siten oikeudellista ja 
hallinnollista yhteistyötä, erityisesti raja-
alueita koskevan tiedonannon 
täytäntöönpanon yhteydessä, tehostetaan 
kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen sekä valtiosta riippumattomien 
toimijoiden ja instituutioiden välistä 
yhteistyötä sekä makroalue- ja 
merialuestrategioiden kehittämistä ja 
koordinointia ja toisella puututaan 
erityisiin ulkoista yhteistyötä koskeviin 
ongelmiin, kuten turvallisuus, 
rajanylitysten hallinta ja muuttoliike, 
kansainvälisen suojelun saatavuus, 
köyhyyden poistaminen, ilmastonmuutos, 
katastrofiriskien vähentäminen ja 
selviytymiskyvyn parantaminen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(30 a) On asianmukaista kannustaa 
rahoituskuria. Samalla 
talousarviositoumusten 
vapauttamisjärjestelyissä olisi otettava 
huomioon Interreg-ohjelmien ja niiden 
täytäntöönpanon monitahoisuus.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 
(Interreg) koskevat säännöt, joiden 
tarkoituksena on edistää yhteistyötä 
jäsenvaltioiden välillä unionin sisällä sekä 
jäsenvaltioiden ja rajanaapureina olevien 
kolmansien maiden, kumppanimaiden, 
muiden alueiden tai merentakaisten 
maiden ja alueiden, jäljempänä ’MMA:t’, 
välillä.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 
(Interreg) koskevat säännöt, joiden 
tarkoituksena on edistää yhteistyötä 
jäsenvaltioiden välillä unionin sisällä sekä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, 
kumppanimaiden tai merentakaisten 
maiden ja alueiden, jäljempänä ’MMA:t’, 
välillä. Interregin on autettava 
saavuttamaan kestävän kehityksen 
tavoitteet sellaisina, kuin ne esitetään 
kestävän kehityksen toimintaohjelmassa 
Agenda 2030.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
myös säännökset, jotka ovat tarpeen 
tehokkaan ohjelmasuunnittelun 
varmistamiseksi muun muassa teknisen 
avun, seurannan, arvioinnin, viestinnän, 
tukikelpoisuuden, hallinnoinnin ja 
valvonnan sekä Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) tuettavan 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
myös säännökset, jotka ovat tarpeen 
tehokkaan ohjelmasuunnittelun 
varmistamiseksi muun muassa teknisen 
avun, täytäntöönpanon, seurannan, 
arvioinnin, viestinnän, tukikelpoisuuden, 
hallinnoinnin ja valvonnan sekä Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) tuettavan 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
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mukaisten ohjelmien, jäljempänä ’Interreg-
ohjelmat’, taloushallinnon osalta.

mukaisten ohjelmien, jäljempänä ’Interreg-
ohjelmat’, taloushallinnon osalta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) ’merentakaisilla mailla ja alueilla 
(MMA)’ tarkoitetaan johonkin unionin 
jäsenvaltioon sidoksissa olevia maita ja 
alueita, joihin sovelletaan SEUT-
sopimuksen neljännen osan määräyksiä 
ja jotka luetellaan mainitun sopimuksen 
liitteessä II.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sisäinen rajatylittävä yhteistyö 
kahden tai useamman jäsenvaltion 
vierekkäisten maaraja-alueiden välillä tai 
vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai 
useamman 4 artiklan 3 kohdassa luetellun 
kolmannen maan vierekkäisten maaraja-
alueiden välillä; tai

a) sisäinen rajatylittävä yhteistyö 
kahden tai useamman jäsenvaltion 
vierekkäisten maaraja- tai meriraja-
alueiden välillä tai vähintään yhden 
jäsenvaltion ja yhden tai useamman 
4 artiklan 3 kohdassa luetellun kolmannen 
maan vierekkäisten maaraja-alueiden 
välillä; tai

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

b) ulkoinen rajatylittävä yhteistyö 
vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai 
useamman seuraavassa luetellun osapuolen 
vierekkäisten maaraja-alueiden välillä:

b) ulkoinen rajatylittävä yhteistyö 
vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai 
useamman seuraavassa luetellun osapuolen 
vierekkäisten maa- tai meriraja-alueiden
välillä:
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) laajemmilla valtioiden rajat 
ylittävillä alueilla tai merialueilla 
toteutettava valtioiden välinen yhteistyö ja 
merialueyhteistyö, jossa on mukana 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
ohjelmakumppaneita jäsenvaltioista, 
kolmansista maista ja kumppanimaista 
sekä Grönlannista ja jonka tavoitteena on 
parantaa alueellista yhdentymistä (osa-alue 
2; kun tarkoitetaan ainoastaan valtioiden 
välistä yhteistyötä: osa-alue 2A; kun 
tarkoitetaan ainoastaan 
merialueyhteistyötä: osa-alue 2B);

2) laajemmilla valtioiden rajat 
ylittävillä alueilla tai merialueilla 
toteutettava valtioiden välinen yhteistyö ja 
merialueyhteistyö, jossa on mukana 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
ohjelmakumppaneita jäsenvaltioista, 
kolmansista maista ja kumppanimaista 
sekä MMA:ista ja jonka tavoitteena on 
parantaa alueellista yhdentymistä (osa-alue 
2; kun tarkoitetaan ainoastaan valtioiden 
välistä yhteistyötä: osa-alue 2A; kun 
tarkoitetaan ainoastaan 
merialueyhteistyötä: osa-alue 2B);

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) syrjäisimpien alueiden keskinäinen 
yhteistyö ja niiden yhteistyö naapureina 
olevien kolmansien maiden, 
kumppanimaiden tai MMA:iden kanssa tai 
niistä useiden kanssa, kun yhteistyön 
tavoitteena on alueellisen yhdentymisen 
helpottaminen niiden naapurialueilla (osa-
alue 3);

3) syrjäisimpien alueiden keskinäinen 
yhteistyö ja niiden yhteistyö kolmansien 
maiden, kumppanimaiden tai MMA:iden 
kanssa tai niistä useiden kanssa, kun 
yhteistyön tavoitteena on etenkin 
alueellisen yhdentymisen helpottaminen 
(osa-alue 3);

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4) alueiden välinen yhteistyö, jonka 4) alueiden välinen yhteistyö, jonka 
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tavoitteena on tehostaa koheesiopolitiikkaa 
(osa-alue 4) edistämällä

tavoitteena on tehostaa koheesiopolitiikkaa 
(osa-alue 4) edistämällä muun muassa

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) kokemusten vaihtoa, innovatiivisia 
toimintatapoja ja valmiuksien kehittämistä 
seuraavilla aloilla:

a) kokemusten vaihtoa, innovatiivisia 
toimintatapoja, hyviä käytäntöjä ja 
valmiuksien kehittämistä seuraavilla 
aloilla:

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Merirajoilla olevia alueita, joilla 
on kiinteä yhteys meren yli, tuetaan myös 
rajatylittävän yhteistyön perusteella.

Poistetaan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ulkoisen rajatylittävän yhteistyön 
osalta alueet, joita tuetaan IPA III- tai 
NDICI-välineestä, ovat asianomaisen 
kumppanimaan NUTS 3 -tason alueet tai, 
NUTS-luokituksen puuttuessa, 
jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kaikilla 
maarajoilla olevat vastaavat alueet, jotka 
ovat tukikelpoisia IPA III- tai NDICI-
välineen perusteella.

4. Ulkoisen rajatylittävän yhteistyön 
osalta alueet, joita tuetaan IPA III- tai 
NDICI-välineestä, ovat asianomaisen 
kumppanimaan NUTS 3 -tason alueet tai, 
NUTS-luokituksen puuttuessa, 
jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kaikilla 
rajoilla olevat vastaavat alueet, jotka ovat 
tukikelpoisia IPA III- tai NDICI-välineen 
perusteella.
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Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

b) Grönlannin; b) MMA:t;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa lueteltujen 
alueiden, kolmansien maiden tai 
kumppanimaiden on oltava NUTS 2 -tason 
alueita tai, NUTS-luokituksen puuttuessa, 
vastaavia alueita.

3. Edellä 2 kohdassa lueteltujen 
alueiden, kolmansien maiden, 
kumppanimaiden tai MMA:iden on oltava 
NUTS 2 -tason alueita, MMA:iden 
tapauksessa NUTS 3 -tason alueita tai, 
NUTS-luokituksen puuttuessa, vastaavia 
alueita.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 3,2 prosenttia (eli yhteensä 
270 100 000 euroa) syrjäisimpien alueiden 
yhteistyölle (osa-alue 3);

c) 5 prosenttia syrjäisimpien alueiden 
yhteistyölle (osa-alue 3);

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden erityistarpeiden ja niiden kohtaamien haasteiden vuoksi osa-alueen 3 
määrärahoja olisi lisättävä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komission jo hyväksymän osa-alueeseen 2 
kuuluvan Interreg-ohjelman osalta 
kumppanimaan tai Grönlannin
osallistuminen keskeytetään, jos jokin 
3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b
alakohdassa tarkoitetuista tilanteista 
toteutuu.

Komission jo hyväksymän osa-alueeseen 2 
kuuluvan Interreg-ohjelman osalta 
kumppanimaan tai MMA:iden
osallistuminen keskeytetään tai niille 
varattuja määrärahoja pienennetään, jos 
jokin 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a 
ja b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista 
toteutuu.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) että Interreg-ohjelma keskeytetään 
kokonaan, erityisesti silloin, kun ohjelman 
keskeisiin yhteisiin kehityshaasteisiin ei 
pystytä vastaamaan ilman kyseisen 
kumppanimaan tai Grönlannin
osallistumista;

a) että Interreg-ohjelma keskeytetään 
kokonaan, erityisesti silloin, kun ohjelman 
keskeisiin yhteisiin kehityshaasteisiin ei 
pystytä vastaamaan ilman kyseisen 
kumppanimaan tai MMA:iden
osallistumista;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) että Interreg-ohjelmaa jatketaan 
ilman kyseisen kumppanimaan tai 
Grönlannin osallistumista.

c) että Interreg-ohjelmaa jatketaan 
ilman kyseisen kumppanimaan tai 
MMA:iden osallistumista.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos jokin kolmas maa tai
kumppanimaa, joka osallistuu Interreg-

6. Jos jokin kolmas maa, 
kumppanimaa tai MMA, joka osallistuu 
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ohjelman rahoitukseen kansallisilla 
varoilla, joissa ei ole kyse EAKR:stä tai 
unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä 
peräisin olevan tuen kansallisesta 
yhteisrahoituksesta, ja joka on saanut 
22 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
asiakirjan, vähentää tätä rahoitusta 
Interreg-ohjelman toteuttamisen aikana 
joko yleisesti tai jo valittujen yhteisten 
toimien osalta, osallistuvan jäsenvaltion tai 
osallistuvien jäsenvaltioiden on pyydettävä 
yhtä 4 kohdan toisessa alakohdassa 
esitetyistä vaihtoehdoista.

Interreg-ohjelman rahoitukseen 
kansallisilla varoilla, joissa ei ole kyse 
EAKR:stä tai unionin ulkoisesta 
rahoitusvälineestä peräisin olevan tuen 
kansallisesta yhteisrahoituksesta, ja joka on 
saanut 22 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
asiakirjan, vähentää tätä rahoitusta 
Interreg-ohjelman toteuttamisen aikana 
joko yleisesti tai jo valittujen yhteisten 
toimien osalta, osallistuvan jäsenvaltion tai 
osallistuvien jäsenvaltioiden on pyydettävä 
yhtä 4 kohdan toisessa alakohdassa 
esitetyistä vaihtoehdoista.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) [uusi EAKR] 
2 artiklassa vahvistettujen EAKR:n 
erityistavoitteiden lisäksi EAKR voi ja 
unionin ulkoiset rahoitusvälineet voivat
soveltuvin osin edistää myös 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 4 
kuuluvien erityistavoitteiden saavuttamista 
seuraavasti:

3. Asetuksen (EU) [uusi EAKR] 
2 artiklassa vahvistettujen EAKR:n 
erityistavoitteiden lisäksi EAKR edistää ja 
unionin ulkoiset rahoitusvälineet edistävät
soveltuvin osin myös toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen 4 kuuluvien 
erityistavoitteiden saavuttamista 
seuraavasti:

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parantamalla työmarkkinoiden 
tehokkuutta ja laadukkaiden työpaikkojen 
saatavuutta valtioiden rajojen yli;

a) parantamalla työmarkkinoiden 
tehokkuutta ja laadukkaiden työpaikkojen 
saatavuutta valtioiden rajojen yli erityisesti 
nuorten osalta;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
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14 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edistämällä sosiaalista osallisuutta 
ja torjumalla köyhyyttä, myös edistämällä 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja torjumalla 
syrjintää rajojen yli.

e) edistämällä sosiaalista osallisuutta 
ja vähemmistöjen oikeuksien 
kunnioittamista ja torjumalla köyhyyttä, 
myös edistämällä yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja sukupuolten tasa-
arvoa, torjumalla kaikenlaista syrjintää yli 
rajojen ja tukemalla syrjäytyneitä 
yhteisöjä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tehostamalla julkishallintoa 
edistämällä oikeudellista ja hallinnollista 
yhteistyötä sekä kansalaisten ja 
instituutioiden välistä yhteistyötä erityisesti 
raja-alueiden oikeudellisten ja muiden 
esteiden poistamiseksi;

ii) tehostamalla julkishallintoa 
edistämällä oikeudellista ja hallinnollista 
yhteistyötä sekä kansalaisten, 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja 
instituutioiden välistä yhteistyötä erityisesti 
raja-alueiden oikeudellisten ja muiden 
esteiden poistamiseksi;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osa-alueisiin 1, 2 ja 3 kuuluvissa 
Interreg-ohjelmissa: parantamalla 
viranomaisten ja sidosryhmien 
institutionaalisia valmiuksia panna 
täytäntöön makroaluestrategioita ja 
merialuestrategioita;

b) osa-alueisiin 1, 2 ja 3 kuuluvissa 
Interreg-ohjelmissa: parantamalla 
viranomaisten ja sidosryhmien 
institutionaalisia valmiuksia panna 
tehokkaasti täytäntöön 
makroaluestrategioita ja 
merialuestrategioita;

Tarkistus 41
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-
alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-
ohjelmissa, joita tuetaan Interreg-varoilla, a 
ja b alakohdan lisäksi: luomalla keskinäistä 
luottamusta, erityisesti edistämällä 
henkilötason yhteyksiin perustuvia toimia, 
edistämällä kestävää demokratiaa ja 
tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita 
sekä niiden roolia prosessien ja 
demokratiakehityksen uudistamisessa.

c) ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-
alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-
ohjelmissa, joita tuetaan Interreg-varoilla, a 
ja b alakohdan lisäksi: luomalla keskinäistä 
luottamusta, erityisesti edistämällä 
henkilötason yhteyksiin perustuvia toimia, 
edistämällä kestävää demokratiaa sekä 
perusoikeuksia ja -vapauksia Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan mukaisesti 
sellaisina kuin ne on tunnustettu 
perusoikeuskirjassa ja tukemalla 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja 
valtiosta riippumattomia toimijoita, 
mukaan lukien kansalaisjärjestöt, kirkot 
ja uskonnolliset yhteisöt, ajatushautomot 
ja muut yhteiskunnalliset ryhmät, sekä 
niiden roolia selviytymiskyvyn 
parantamisessa, rauhanrakentamisessa, 
sovinnonteossa, prosessien ja 
demokratiakehityksen uudistamisessa sekä 
edistämällä hyvää hallintoa, korruption 
torjunta mukaan lukien.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-
alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-
ohjelmissa EAKR edistää ja unionin 
ulkoiset rahoitusvälineet edistävät 
soveltuvin osin myös turvallisempaa ja 
suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä 
ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti 
rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden 
ja muuttoliikkeen hallinnan, 
maahanmuuttajien suojelu mukaan 
luettuna, aloilla toteutettavilla toimilla.

5. Ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-
alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-
ohjelmissa EAKR edistää ja unionin 
ulkoiset rahoitusvälineet edistävät 
soveltuvin osin myös turvallisempaa ja 
suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä 
ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti 
rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden 
ja muuttoliikkeen hallinnan aloilla 
toteutettavin toimin, joissa on 
noudatettava täysin 
oikeusvaltioperiaatetta, maahanmuuttajien 
suojelu ja heidän ihmisoikeuksiensa 
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kunnioittaminen mukaan lukien.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoite (Interreg) toteutetaan Interreg-
ohjelmien kautta yhteistyöhön perustuvalla 
hallinnoinnilla lukuun ottamatta osa-aluetta 
3, joka voidaan toteuttaa 
kokonaisuudessaan tai osittain välillisesti 
hallinnoiden, sekä osa-aluetta 5, joka 
toteutetaan suoraan tai välillisesti 
hallinnoiden.

1. Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoite (Interreg) toteutetaan Interreg-
ohjelmien kautta yhteistyöhön perustuvalla 
hallinnoinnilla lukuun ottamatta osa-aluetta 
3, joka voidaan toteuttaa 
kokonaisuudessaan tai osittain välillisesti 
hallinnoiden, kun asiaankuuluvia 
sidosryhmiä on ensin kuultu, sekä osa-
aluetta 5, joka toteutetaan suoraan tai 
välillisesti hallinnoiden.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin Interreg-ohjelmassa on 
esitettävä yhteinen strategia, jonka 
mukaisesti ohjelmalla edistetään asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 4 artiklan 1 kohdassa asetettujen 
toimintapoliittisten tavoitteiden ja tämän 
asetuksen 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
asetettujen eritysten Interreg-tavoitteiden 
saavuttamista ja sen tuloksista tiedotetaan.

1. Kussakin Interreg-ohjelmassa on 
esitettävä yhteinen strategia, jonka 
mukaisesti ohjelmalla edistetään asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 4 artiklan 1 kohdassa asetettujen 
toimintapoliittisten tavoitteiden ja tämän 
asetuksen 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
asetettujen eritysten Interreg-tavoitteiden 
saavuttamista ja sen tuloksista tiedotetaan. 
Strategiassa on myös osoitettava selvästi, 
miten ohjelma edistää kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i a) institutionaalisen, poliittisen ja 
oikeudellisen järjestelmän erot;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – b alakohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) ympäristöön liittyvät haasteet;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yhteiset investointitarpeet ja 
täydentävyys muiden tukimuotojen kanssa;

ii) yhteiset investointitarpeet ja 
täydentävyys muiden tukimuotojen kanssa
sekä mahdolliset saavutettavat 
synergiaedut;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) aiemmat kokemukset; iii) aiemmat kokemukset ja se, miten 
ne on otettu ohjelmassa huomioon;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuotos- ja tulosindikaattorit sekä ii) älykkäät indikaattorit ja 
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vastaavat välitavoitteet ja tavoitteet; tulosindikaattorit sukupuolen mukaan 
eriteltyinä sekä vastaavat lähtötasot,
välitavoitteet ja tavoitteet;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) pääasialliset kohderyhmät; iii) pääasialliset kohderyhmät ja 
ohjelman lopulliset tuensaajat, 
heikoimmassa asemassa olevat ryhmät 
mukaan lukien;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) käytettävät menetelmät, joissa 
selitetään, miten ohjelma edistää kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Interreg-ohjelman viestintää ja 
näkyvyyttä koskeva suunniteltu 
lähestymistapa, jossa määritellään 
tavoitteet, kohdeyleisöt, viestintäkanavat, 
näkyvyys sosiaalisessa mediassa, 
suunniteltu budjetti ja asiaankuuluvat 
seuranta- ja arviointi-indikaattorit;

i) Interreg-ohjelman viestintää ja 
näkyvyyttä koskeva suunniteltu 
lähestymistapa, jossa määritellään 
tavoitteet, kohdeyleisöt, viestintäkanavat, 
näkyvyys sosiaalisessa mediassa, 
suunniteltu budjetti ja asiaankuuluvat 
seuranta- ja arviointi-indikaattorit. Kun 
Interreg-ohjelmaa yhteisrahoitetaan 
muista ulkoisista rahoitusvälineistä, 
näkyvyysstrategian on täytettävä 
kyseisissä välineissä säädetyt vaatimukset 
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näkyvyydestä;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) riskinhallintajärjestelmä, jonka on 
katettava mahdolliset riskit, jotka 
saattavat vaikuttaa kielteisesti ohjelman 
täytäntöönpanoon ja tulosten 
saavuttamiseen, sekä asianmukaiset 
lieventämistoimenpiteet.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) MMA-ohjelmasta tuettujen osa-
alueeseen 2 kuuluvien Interreg-ohjelmien 
osalta jaettuna rahoitusvälineittäin 
(’EAKR’ ja ’MMA-ohjelma Grönlanti’);

iii) MMA-ohjelmasta tuettujen osa-
alueeseen 2 kuuluvien Interreg-ohjelmien 
osalta jaettuna rahoitusvälineittäin 
(’EAKR’ ja ’MMA-ohjelma’);

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitea tai soveltuvin osin 
ohjauskomitea vahvistaa toimien valintaa 
varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat 
syrjimättömiä ja avoimia, joilla 
varmistetaan sukupuolten tasa-arvo ja 
joissa otetaan huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirja, kestävän kehityksen 
periaate ja unionin ympäristöpolitiikka 
SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 
191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä 

Seurantakomitea tai soveltuvin osin 
ohjauskomitea vahvistaa toimien valintaa 
varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat 
julkisia, objektiivisia, syrjimättömiä ja 
avoimia, joilla varmistetaan naisten ja 
miesten välinen tasa-arvo ja joissa otetaan 
huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirja, kestävän kehityksen 
periaate ja unionin ympäristöpolitiikka ja 
-lainsäädäntöä SEUT-sopimuksen 
11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 
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soveltaa näitä perusteita ja menettelyjä. mukaisesti, sekä soveltaa näitä perusteita ja 
menettelyjä.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perusteiden ja menettelyjen avulla on 
varmistettava valittavien toimien 
asettaminen tärkeysjärjestykseen, jotta 
unionin rahoituksella voidaan 
mahdollisimman tehokkaasti edistää 
Interreg-ohjelman tavoitteiden
saavuttamista ja Interreg-ohjelmien toimien 
yhteistyöulottuvuuden täytäntöönpanoa 
23 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti.

Perusteiden ja menettelyjen avulla on 
varmistettava valittavien toimien 
asettaminen tärkeysjärjestykseen, jotta 
unionin rahoituksella voidaan 
mahdollisimman tehokkaasti edistää 
Interreg-ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista ja Interreg-ohjelmien toimien 
yhteistyöulottuvuuden täytäntöönpanoa 
23 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti sekä 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) varmistettava, että valitut toimet 
tosiasiassa edistävät 
Agenda 2030 ‑toimintaohjelman 
tavoitteiden ja alatavoitteiden 
saavuttamista;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistettava, että valitut toimet 
eivät ole ristiriidassa sellaisten vastaavien 
strategioiden kanssa, joita on laadittu 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai yhtä tai 

b) varmistettava, että valitut toimet
eivät ole ristiriidassa sellaisten vastaavien 
strategioiden kanssa, joita on laadittu 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai yhtä tai 
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useampaa unionin ulkoista 
rahoitusvälineettä varten;

useampaa unionin ulkoista 
rahoitusvälineettä varten, ja että ne 
täydentävät mainittuja strategioita ja 
tuottavat niiden kanssa myönteisiä 
synergiaetuja;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osa-alueen 3 Interreg-ohjelmiin kuuluvissa 
Interreg-toimissa syrjäisimmiltä alueilta ja 
kolmansista maista, kumppanimaista tai 
MMA:ista lähtöisin olevien kumppaneiden 
on tehtävä yhteistyötä ainoastaan kolmella
ensimmäisessä alakohdassa mainituista 
neljästä yhteistyöalasta.

Osa-alueen 3 Interreg-ohjelmiin kuuluvissa 
Interreg-toimissa syrjäisimmiltä alueilta ja 
kolmansista maista, kumppanimaista tai 
MMA:ista lähtöisin olevien kumppaneiden 
on tehtävä yhteistyötä ainoastaan kahdella
ensimmäisessä alakohdassa mainituista 
neljästä yhteistyöalasta.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAKR:stä tai soveltuvin osin unionin 
ulkoisesta rahoitusvälineestä Interreg-
ohjelman pienhankerahastoon osoitettava 
rahoitusosuus saa olla enintään 20 000 000 
euroa tai 15 prosenttia kyseisen Interreg-
ohjelman kokonaismäärärahoista sen 
mukaan, kumpi määrä on pienempi.

EAKR:stä tai soveltuvin osin unionin 
ulkoisesta rahoitusvälineestä Interreg-
ohjelman pienhankerahastoon osoitettava 
rahoitusosuus saa olla enintään 20
prosenttia kyseisen Interreg-ohjelman 
kokonaismäärärahoista.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Seurantakomitea kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa ja tarkastelee 
kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat 

5. Seurantakomitea kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa ja 
tarkastelee kaikkia seikkoja, jotka 
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ohjelman edistymiseen kohti sille asetettuja 
tavoitteita.

vaikuttavat ohjelman edistymiseen kohti 
sille asetettuja tavoitteita.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistymistä Interreg-ohjelman 
toteutuksessa ja sen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamisessa;

a) edistymistä Interreg-ohjelman 
toteutuksessa ja sen välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamisessa, myös 
Agenda 2030 ‑toimintaohjelman 
tavoitteiden saavuttamisen edistämisessä;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) edistymistä julkisten laitosten ja 
tuensaajien hallinnollisten valmiuksien 
kehittämisessä.

g) edistymistä julkisten laitosten ja 
tuensaajien hallinnollisten valmiuksien 
kehittämisessä. Sen on myös esitettävä 
tarvittaessa täydentäviä tukitoimenpiteitä.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on 
suoritettava arviointi kustakin Interreg-
ohjelmasta. Kussakin arviossa on 
arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, 
tehokkuutta, merkityksellisyyttä, 
johdonmukaisuutta ja EU:n tasolla 
saatavaa lisäarvoa, jotta saataisiin 
parannettua asianomaisen Interreg-
ohjelman suunnittelun ja toteutuksen 
laatua.

1. Hallintoviranomaisen on 
suoritettava arviointi kustakin Interreg-
ohjelmasta. Kussakin arviossa on 
arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, 
tehokkuutta, merkityksellisyyttä, 
johdonmukaisuutta, tulosten kestävyyttä ja 
EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, jotta 
saataisiin parannettua asianomaisen 
Interreg-ohjelman suunnittelun ja 
toteutuksen laatua.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kun Interreg-ohjelmaa 
yhteisrahoitetaan muista ulkoisista 
rahoitusvälineistä, sen on varmistettava 
kyseisen rahoituksen näkyvyys 
mainittujen välineiden säännösten 
mukaisesti.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 2022: 1 %; b) 2022: 2 %;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 2023: 1 %; c) 2023: 2 %;

Tarkistus 69
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Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 2024: 1 %; d) 2024: 1,5 %;

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
50 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

50 a artikla

Sitoumusten vapauttaminen

Asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 99 artiklan 
1 kohdasta poiketen komissio vapauttaa 
Interreg-ohjelman käsittämät määrät, 
joita ei ole käytetty 49 artiklan mukaisesti 
ennakkorahoitukseen tai joiden osalta ei 
ole esitetty maksatushakemusta 
kolmannen kalenterivuoden 26 päivään 
joulukuuta mennessä siitä vuodesta, jona 
vuosien 2021–2016 
talousarviositoumukset tehtiin.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osa-alueen 2 ja 4 Interreg-ohjelmat, 
joissa yhdistetään EAKR:n ja yhden tai 
useamman unionin ulkoisen 
rahoitusvälineen rahoitusosuuksia, 
toteutetaan yhteistyöhön perustuvalla 
hallinnoinnilla sekä jäsenvaltioissa että 
kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa 
tai kumppanimaissa, tai osa-alueen 3 osalta 
kaikissa MMA:issa, riippumatta siitä, 
saako kyseinen MMA tukea yhdestä tai 
useammasta unionin ulkoisesta 

2. Osa-alueen 2 ja 4 Interreg-ohjelmat, 
joissa yhdistetään EAKR:n ja yhden tai 
useamman unionin ulkoisen 
rahoitusvälineen rahoitusosuuksia, 
toteutetaan yhteistyöhön perustuvalla 
hallinnoinnilla sekä jäsenvaltioissa että 
kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa, 
kumppanimaissa tai MMA:issa, tai osa-
alueen 3 osalta kaikissa MMA:issa, 
riippumatta siitä, saako kyseinen MMA 
tukea yhdestä tai useammasta unionin 
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rahoitusvälineestä. ulkoisesta rahoitusvälineestä.
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