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Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2013 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista 

yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta 

(COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2011)0611), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 

sekä 178 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C7-0326/2011), 

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 19. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon2, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 18. marraskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion 

valvontavaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0280/2013), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen 

lausuman;  

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 EUVL C 191, 29.6.2012, s. 49. 
2 EUVL C 277, 13.9.2012, s. 96. 



P7_TC1-COD(2011)0273 

 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 

2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta 

koskevista erityissäännöksistä 

 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista 

säädöstä, asetusta (EU) N:o 1299/2013.) 

 

 



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma Euroopan aluekehitysrahastosta 

annetun asetuksen 6 artiklan, Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen 

15 artiklan ja koheesiorahastosta annetun asetuksen 4 artiklan soveltamisesta 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat merkille komission unionin lainsäätäjille antaman 

vakuutuksen siitä, että EAKR-asetuksen, Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen 

ja koheesiorahastoasetuksen liitteeseen sisällytettävät yhteiset tuotosindikaattorit perustuvat 

pitkäaikaiseen valmisteluprosessiin, johon osallistui komission ja jäsenvaltioiden arvioinnista 

vastaavia asiantuntijoita, ja että niiden odotetaan periaatteessa pysyvän muuttumattomina. 

 


