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Ehdotus asetukseksi (KOM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach

Tarkistus 14
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Kööpenhaminassa 12. ja 13. joulukuuta 
2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto 
vahvisti, että Euroopan unionin 
laajentuminen tarjoaa merkittävän 
tilaisuuden parantaa suhteita naapurimaihin 
yhteisten poliittisten ja taloudellisten arvojen 
pohjalta ja että unioni haluaa päättäväisesti 
välttää uusien Eurooppaa jakavien raja-
aitojen muodostumisen ja edistää vakautta ja 
hyvinvointia unionin uusien rajojen sisällä ja 
niiden ulkopuolella.

(2) Kööpenhaminassa 12. ja 13. joulukuuta 
2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto 
vahvisti, että Euroopan unionin 
laajentuminen tarjoaa merkittävän 
tilaisuuden parantaa suhteita naapurimaihin 
yhteisten poliittisten ja taloudellisten arvojen 
pohjalta ja että unioni haluaa päättäväisesti 
välttää uusien Eurooppaa jakavien raja-
aitojen muodostumisen ja edistää vakautta,
hyvinvointia ja kestävää kehitystä unionin 
uusien rajojen sisällä ja niiden ulkopuolella.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 15
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Euroopan unionin ja sen naapureiden 
etusijaisten suhteiden perustana on 
sitoutuminen yhteisiin arvoihin, joita ovat 
demokratia, oikeusvaltioperiaate, hyvä 
hallintotapa ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, sekä markkinatalouden, 
vapaakaupan, kestävän kehityksen ja 
köyhyyden vähentämisen periaatteisiin.

(4) Euroopan unionin ja sen naapureiden 
etusijaisten suhteiden perustana on 
sitoutuminen yhteisiin arvoihin, joita ovat 
demokratia, oikeusvaltioperiaate, hyvä 
hallintotapa ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, sekä markkinatalouden, 
vapaakaupan, kestävän kehityksen, 
taloudellisen ja sosiaalisen koheesion sekä
köyhyyden vähentämisen periaatteisiin.

Or. fi

Perustelu

Köyhyyden vähentämisen lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen koheesion periaate on perustana 
unionin ja sen naapureiden välisille suhteille.

Tarkistuksen esittäjä: Paavo Väyrynen 

Tarkistus 16
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Itä-Euroopassa ja Etelä-Kaukasuksella 
sopimussuhteiden perustana ovat 
kumppanuus- ja yhteistyösopimukset. 
Välimeren alueella Euro–Välimeri-
kumppanuus (Barcelonan prosessi) 
muodostaa yhteistyön alueellisen 
toimintakehyksen, jota täydentävät 
assosiaatiosopimukset.

(5) Itä-Euroopassa ja Etelä-Kaukasuksella 
sopimussuhteiden perustana ovat 
kumppanuus- ja yhteistyösopimukset. 
Välimeren alueella Euro–Välimeri-
kumppanuus (Barcelonan prosessi) 
muodostaa yhteistyön alueellisen 
toimintakehyksen, jota täydentävät 
assosiaatiosopimukset, kun taas pohjoinen 
ulottuvuus muodostaa kehyksen Euroopan 
unionin ja sen pohjoisten naapureiden 
yhteistyölle.

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksessa ei oteta huomioon ETA-maiden eikä Sveitsin roolia 
yhteistyökumppaneina ja avunantajavaltioina. Erityisesti pohjoiset naapurimme ja 
kumppanimme Norja ja Islanti osallistuvat aktiivisesti sekä kahden- että monenväliseen 
yhteistyöhön pohjoisilla alueilla. Molemmat maat ovat Itämeren valtioiden neuvoston, 
Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston varsinaisia jäseniä. Kehittäessämme 
Euroopan naapuruuspolitiikkaa meidän pitäisi ottaa perinpohjaisesti huomioon kaikki 
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eteläiset, itäiset ja pohjoiset naapurimme. Lisäksi meidän pitäisi käyttää tehokkaasti Norjan 
ja Sveitsin kaltaisten maiden taloudellisia resursseja Euroopan naapuruuspolitiikan 
yhteisrahoituksessa. 

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 17
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa 
Euroopan unioni ja kumppanimaat 
määrittelevät yhdessä yhteisesti sovittaviin 
toimintasuunnitelmiin sisällytettävät 
ensisijaiset tavoitteet, jotka kattavat joukon 
toiminnan avainaloja, kuten poliittinen 
vuoropuhelu ja poliittinen uudistus, 
kauppapolitiikan ja talouden uudistus, 
tasavertainen sosiaalis-taloudellinen kehitys, 
oikeus- ja sisäasiat, energia, liikenne, 
tietoyhteiskunta, ympäristö, tutkimus ja 
innovointi sekä ihmisten väliset yhteydet. 
Edistyminen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamisessa edesauttaa kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin ja 
assosiaatiosopimuksiin sisältyvien 
mahdollisuuksien toteutumista 
täysimääräisesti.

(6) Osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa 
Euroopan unioni ja kumppanimaat 
määrittelevät yhdessä yhteisesti sovittaviin 
toimintasuunnitelmiin sisällytettävät 
ensisijaiset tavoitteet, jotka kattavat joukon 
toiminnan avainaloja, kuten poliittinen 
vuoropuhelu ja poliittinen uudistus, 
kauppapolitiikan ja talouden uudistus, 
tasavertainen sosiaalis-taloudellinen kehitys, 
oikeus- ja sisäasiat, energia, liikenne, 
tietoyhteiskunta, ympäristö, tutkimus ja 
innovointi, kansalaisyhteiskunnan 
kehittäminen sekä ihmisten väliset yhteydet. 
Edistyminen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamisessa edesauttaa kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin ja 
assosiaatiosopimuksiin sisältyvien 
mahdollisuuksien toteutumista 
täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 18
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Voidakseen tukea kumppanimaiden 
sitoutumista yhteisiin arvoihin ja 
periaatteisiin ja niiden ponnisteluja 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa 
yhteisön täytyy kyetä toimittamaan apua 
kyseisille maille ja tukemaan sekä niiden 
keskinäistä että niiden ja jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä tavoitteena yhteinen 
vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

(7) Voidakseen tukea kumppanimaiden 
sitoutumista yhteisiin arvoihin ja 
periaatteisiin ja niiden ponnisteluja 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa 
yhteisön täytyy kyetä toimittamaan apua 
kyseisille maille ja tukemaan sekä niiden 
keskinäistä että niiden ja jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä tavoitteena yhteinen 
vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
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alue, jolla taloudellisen yhteistyön merkitys 
on suuri ja poliittinen yhdentyminen on 
edennyt pitkälle.

alue, jolla taloudellisen ja 
kansalaisyhteiskunnan yhteistyön merkitys 
on suuri ja kestävä kehitys ja poliittinen 
yhdentyminen ovat edenneet pitkälle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Paavo Väyrynen 

Tarkistus 19
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Euroopan unioni ja Venäjä ovat 
päättäneet kehittää strategista 
kumppanuuttaan muodostamalla neljä 
yhteistä toiminnan aluetta, ja yhteisön avulla 
on tarkoitus tukea tämän kumppanuuden 
kehittämistä ja edistää rajat ylittävää 
yhteistyötä Venäjän ja sen Euroopan 
unioniin kuuluvien naapurien välisillä 
rajoilla.

(9) Euroopan unioni ja Venäjä ovat 
päättäneet kehittää strategista 
kumppanuuttaan muodostamalla neljä 
yhteistä toiminnan aluetta, ja yhteisön avulla 
on tarkoitus tukea tämän kumppanuuden 
kehittämistä ja edistää rajat ylittävää 
yhteistyötä Venäjän, sen Euroopan unioniin 
kuuluvien naapurien ja Norjan välillä sekä 
monenvälistä yhteistyötä Itämeren 
valtioiden neuvostossa, Barentsin 
euroarktisessa neuvostossa ja Arktisessa 
neuvostossa.

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksessa ei oteta huomioon ETA-maiden eikä Sveitsin roolia 
yhteistyökumppaneina ja avunantajavaltioina. Erityisesti pohjoiset naapurimme ja 
kumppanimme Norja ja Islanti osallistuvat aktiivisesti sekä kahden- että monenväliseen 
yhteistyöhön pohjoisilla alueilla. Molemmat maat ovat Itämeren valtioiden neuvoston, 
Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston varsinaisia jäseniä. Kehittäessämme 
Euroopan naapuruuspolitiikkaa meidän pitäisi ottaa perinpohjaisesti huomioon kaikki 
eteläiset, itäiset ja pohjoiset naapurimme. Lisäksi meidän pitäisi käyttää tehokkaasti Norjan 
ja Sveitsin kaltaisten maiden taloudellisia resursseja Euroopan naapuruuspolitiikan 
yhteisrahoituksessa.

Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 20
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Euroopan unioni ja Venäjä ovat (9) Euroopan unioni ja Venäjä ovat 
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päättäneet kehittää strategista 
kumppanuuttaan muodostamalla neljä 
yhteistä toiminnan aluetta, ja yhteisön avulla 
on tarkoitus tukea tämän kumppanuuden 
kehittämistä ja edistää rajat ylittävää 
yhteistyötä Venäjän ja sen Euroopan 
unioniin kuuluvien naapurien välisillä 
rajoilla.

päättäneet kehittää strategista 
kumppanuuttaan muodostamalla neljä 
yhteistä toiminnan aluetta, ja yhteisön avulla 
on tarkoitus tukea tämän kumppanuuden 
kehittämistä ja edistää rajat ylittävää 
yhteistyötä Venäjän ja sen Euroopan 
unioniin kuuluvien naapurien välisillä 
rajoilla, ja toimeenpanna pohjoisen 
ulottuvuuden tavoitteita unionin sekä sen 
pohjoisten lähialueiden välillä.

Or. fi

Perustelu

Pohjoinen ulottuvuus on tärkeä osatekijä unionin pohjoisten lähialueiden vakaan ja kestävän 
kehityksen luomisessa. Pohjoinen ulottuvuus on vakiinnuttanut asemansa Euroopan unionissa 
ja on yhä enemmän EU:n ja Venäjän välistä toimintaa.

Tarkistuksen esittäjä: Paavo Väyrynen 

Tarkistus 21
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Yhteisön naapureina olevien 
kumppanimaiden auttamiseksi tavoitteidensa 
saavuttamisessa ja kyseisten maiden ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
edistämiseksi on toivottavaa, että 
perustetaan yksi politiikalla ohjattava 
rahoitusväline, joka korvaa joukon nykyisiä 
välineitä, takaa yhtenäisyyden ja 
yksinkertaistaa avun ohjelmointia ja 
hallinnointia.

(13) Yhteisön naapureina olevien 
kumppanimaiden auttamiseksi tavoitteidensa 
saavuttamisessa ja kyseisten maiden ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
edistämiseksi on toivottavaa, että 
perustetaan yksi politiikalla ohjattava 
rahoitusväline, joka korvaa joukon nykyisiä 
välineitä, takaa yhtenäisyyden ja 
yksinkertaistaa avun ohjelmointia ja 
hallinnointia. Muita avunantajavaltioita, 
erityisesti Euroopan talousalueen valtioita 
ja Sveitsiä, pyydetään osallistumaan 
välineestä rahoitettaviin hankkeisiin. 

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksessa ei oteta huomioon ETA-maiden eikä Sveitsin roolia 
yhteistyökumppaneina ja avunantajavaltioina. Erityisesti pohjoiset naapurimme ja 
kumppanimme Norja ja Islanti osallistuvat aktiivisesti sekä kahden- että monenväliseen 
yhteistyöhön pohjoisilla alueilla. Molemmat maat ovat Itämeren valtioiden neuvoston, 
Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston varsinaisia jäseniä. Kehittäessämme 
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Euroopan naapuruuspolitiikkaa meidän pitäisi ottaa perinpohjaisesti huomioon kaikki 
eteläiset, itäiset ja pohjoiset naapurimme. Lisäksi meidän pitäisi käyttää tehokkaasti Norjan 
ja Sveitsin kaltaisten maiden taloudellisia resursseja Euroopan naapuruuspolitiikan 
yhteisrahoituksessa.

Tarkistuksen esittäjä: Elisabeth Schroedter 

Tarkistus 22
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 a) Tästä välineestä tuetaan myös pieniä 
hankkeita (mikrohankkeita), joilla 
edistetään rajat ylittävää ihmisten välistä 
yhteistyötä, ja niiden hallinnointi hoidetaan
rajat ylittävien yhteistyöaloitteiden avulla.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Emanuel Jardim Fernandes 

Tarkistus 23
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Ehdotetun toimenpiteen tavoitteina on 
edistää yhteistyötä ja asteittaista taloudellista 
yhdentymistä Euroopan unionin ja 
naapurimaiden välillä. Koska jäsenvaltiot 
eivät kykene saavuttamaan kyseisiä 
tavoitteita riittävän hyvin vaan toimenpiteen 
laajuudesta johtuen ne toteutuisivat 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä yhteisön 
perustamissopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tämä 
asetus ei mene pidemmälle kuin on tarpeen 
kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(18) Ehdotetun toimenpiteen tavoitteina on 
edistää yhteistyötä ja asteittaista taloudellista 
yhdentymistä Euroopan unionin ja 
naapurimaiden välillä. Koska jäsenvaltiot 
eivät kykene saavuttamaan kyseisiä 
tavoitteita riittävän hyvin vaan toimenpiteen 
laajuudesta johtuen ne toteutuisivat 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä yhteisön 
perustamissopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tämän 
asetuksen ei pidä mennä pidemmälle kuin 
on tarpeen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan kolmas kohta.
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Tarkistuksen esittäjä: Paavo Väyrynen 

Tarkistus 24
1 artiklan 1 kohta

(1) Tällä asetuksella perustetaan 
naapuruuden ja kumppanuuden väline 
toimittamaan apua, jäljempänä ’yhteisön 
apu’, Euroopan unionin ja liitteessä 1 
luetellut maat, jäljempänä ’kumppanimaat’, 
käsittävän vaurauden ja hyvien 
naapurisuhteiden alueen kehittämiseen.

(1) Tällä asetuksella perustetaan 
naapuruuden ja kumppanuuden väline 
toimittamaan apua, jäljempänä ’yhteisön 
apu’, Euroopan unionin ja liitteessä 1 
luetellut maat, jäljempänä ’kumppanimaat’, 
ja Euroopan talousalueen jäsenvaltiot, 
jäljempänä ’ETA-maat’, käsittävän 
vaurauden ja hyvien naapurisuhteiden alueen 
kehittämiseen.

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksessa ei oteta huomioon ETA-maiden eikä Sveitsin roolia 
yhteistyökumppaneina ja avunantajavaltioina. Erityisesti pohjoiset naapurimme ja 
kumppanimme Norja ja Islanti osallistuvat aktiivisesti sekä kahden- että monenväliseen 
yhteistyöhön pohjoisilla alueilla. Molemmat maat ovat Itämeren valtioiden neuvoston, 
Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston varsinaisia jäseniä. Kehittäessämme 
Euroopan naapuruuspolitiikkaa meidän pitäisi ottaa perinpohjaisesti huomioon kaikki 
eteläiset, itäiset ja pohjoiset naapurimme. Lisäksi meidän pitäisi käyttää tehokkaasti Norjan 
ja Sveitsin kaltaisten maiden taloudellisia resursseja Euroopan naapuruuspolitiikan 
yhteisrahoituksessa.

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 25
1 artiklan 1 kohta

(1) Tällä asetuksella perustetaan 
naapuruuden ja kumppanuuden väline 
toimittamaan apua, jäljempänä ’yhteisön 
apu’, Euroopan unionin ja liitteessä 1 
luetellut maat, jäljempänä ’kumppanimaat’, 
käsittävän vaurauden ja hyvien 
naapurisuhteiden alueen kehittämiseen.

(1) Tällä asetuksella perustetaan 
naapuruuden ja kumppanuuden väline 
toimittamaan apua, jäljempänä ’yhteisön 
apu’, Euroopan unionin ja liitteessä 1 
luetellut maat, jäljempänä ’kumppanimaat’, 
käsittävän vaurauden ja hyvien 
naapurisuhteiden alueen kestävään 
kehittämiseen.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Paavo Väyrynen 

Tarkistus 26
1 artiklan 2 kohta

(2) Yhteisön apu käytetään kumppanimaiden 
eduksi. Yhteisön apu voidaan käyttää 
jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden
yhteiseksi eduksi edistämään rajat ylittävää 
ja alueiden välistä yhteistyötä 6 artiklassa 
määritellyllä tavalla.

(2) Yhteisön apu käytetään kumppanimaiden 
eduksi, mutta sitä voidaan myös käyttää 
kumppanimaiden, jäsenvaltioiden ja ETA-
maiden yhteiseksi eduksi edistämään rajat 
ylittävää ja alueiden välistä yhteistyötä 
6 artiklassa määritellyllä tavalla.

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksessa ei oteta huomioon ETA-maiden eikä Sveitsin roolia 
yhteistyökumppaneina ja avunantajavaltioina. Erityisesti pohjoiset naapurimme ja 
kumppanimme Norja ja Islanti osallistuvat aktiivisesti sekä kahden- että monenväliseen 
yhteistyöhön pohjoisilla alueilla. Molemmat maat ovat Itämeren valtioiden neuvoston, 
Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston varsinaisia jäseniä. Kehittäessämme 
Euroopan naapuruuspolitiikkaa meidän pitäisi ottaa perinpohjaisesti huomioon kaikki 
eteläiset, itäiset ja pohjoiset naapurimme. Lisäksi meidän pitäisi käyttää tehokkaasti Norjan 
ja Sveitsin kaltaisten maiden taloudellisia resursseja Euroopan naapuruuspolitiikan 
yhteisrahoituksessa.

Tarkistuksen esittäjä: Elisabeth Schroedter 

Tarkistus 27
1 artiklan 2 kohta

(2) Yhteisön apu käytetään kumppanimaiden 
eduksi. Yhteisön apu voidaan käyttää 
jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden 
yhteiseksi eduksi edistämään rajat ylittävää 
ja alueiden välistä yhteistyötä 6 artiklassa 
määritellyllä tavalla.

(2) Yhteisön apu käytetään kumppanimaiden 
eduksi. Yhteisön apu voidaan käyttää 
jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden 
yhteiseksi eduksi edistämään rajat ylittävää,
alueiden välistä ja ihmisten välistä
yhteistyötä 6 artiklassa määritellyllä tavalla. 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 28
2 artiklan 1 kohta

(1) Naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
kautta toimitettavalla yhteisön avulla 
edistetään Euroopan unionin ja 
kumppanimaiden yhteistyötä ja asteittaista 
taloudellista yhdentymistä ja erityisesti 
kumppanuus- ja yhteistyösopimusten, 
assosiaatiosopimusten tai muiden voimassa 
olevien tai tulevien sopimusten 
täytäntöönpanoa.

(1) Naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
kautta toimitettavalla yhteisön avulla 
edistetään Euroopan unionin ja 
kumppanimaiden yhteistyötä ja asteittaista 
taloudellista, sosiaalista ja 
ympäristönäkökohtia koskevaa
yhdentymistä ja erityisesti kumppanuus- ja 
yhteistyösopimusten, assosiaatiosopimusten 
tai muiden voimassa olevien tai tulevien 
sopimusten täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Emanuel Jardim Fernandes 

Tarkistus 29
2 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) politiikan laadinnasta ja tosiasiallisesta 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
instituutioiden ja elinten lujittaminen 
assosiaatiosopimusten, kumppanuus- ja 
yhteistyösopimusten ja muiden niihin 
verrattavien tulevien sopimusten kattamilla 
aloilla;

(c) politiikan laadinnasta ja tosiasiallisesta 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
instituutioiden ja elinten lujittaminen 
assosiaatiosopimusten, kumppanuus- ja 
yhteistyösopimusten tai muiden nykyisten ja
tulevien sopimusten kattamilla aloilla;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tämän ehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan ja 3 artiklan mukainen.

Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 30
2 artiklan 2 kohdan e alakohta

(e) ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen 
hyvän hoidon edistäminen;

(e) ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen, 
kuten makean veden, sekä uusiutuvien 
energiavarojen hyvän hoidon edistäminen;
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Or. fi

Perustelu

Pyritään löytämään puuttuva lenkki. Ympäristönsuojelun edistäminen edellyttää sekä 
luonnonvarojen että uusiutuvien energiavarojen hoitamisen käsittelemistä yhdessä.

Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 31
2 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi)

(f a) paikalliset ja alueelliset 
kehittämispyrkimykset, joilla pyritään 
poistamaan alueellista epätasapainoa ja 
parantamaan potentiaalista 
kehittämiskapasiteettia;

Or. fi

Perustelu

Tämä puuttuva tavoite on tärkeä, jotta tuensaajamailla olisi paremmat mahdollisuudet selvitä 
alueellisesta eriarvoisuudesta ja hoitaa alueelliseen eriarvoisuuteen vaikuttavat syyt.

Tarkistuksen esittäjä: Emanuel Jardim Fernandes 

Tarkistus 32
2 artiklan 2 kohdan g alakohta

(g) sosiaalisen kehityksen ja sukupuolten 
tasa-arvon, työllisyyden ja sosiaalisen 
suojelun (työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelu mukaan luettuna), ammatillista 
yhdistymistä koskevien oikeuksien 
kunnioittamisen ja keskeisten työnormien 
noudattamisen edistämiseen tähtäävän 
politiikan tukeminen;

(g) sosiaalisen kehityksen ja sukupuolten 
tasa-arvon, työllisyyden ja sosiaalisen 
suojelun (työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelu mukaan luettuna), ammatillista 
yhdistymistä koskevien oikeuksien 
kunnioittamisen ja keskeisten työnormien 
noudattamisen edistämiseen tähtäävän 
politiikan tukeminen Maailman työjärjestön 
(ILO) normien mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään luomaan yleinen kehys sellaisille työnormeille, jotka eri 
osapuolten pitäisi hyväksyä ns. ”sosiaalisen polkumyynnin” välttämiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 33
2 artiklan 2 kohdan i a alakohta (uusi)

(i a) hyvän hallintotavan, hallinnon 
läpinäkyvyyden ja oikeusvaltioperiaatteen 
edistäminen sekä korruption vastainen 
taistelu;

Or. fi

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä: Jan Olbrycht 

Tarkistus 34
2 artiklan 2 kohdan k alakohta

(k) markkinatalouden kehittäminen mukaan 
luettuina yksityissektorin, investointien ja 
kauppapolitiikan tukemiseksi toteutettavat 
toimenpiteet;

(k) markkinatalouden kehittäminen mukaan 
luettuina yksityissektorin sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten kehityksen, 
investointien ja kauppapolitiikan 
tukemiseksi toteutettavat toimenpiteet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Emanuel Jardim Fernandes 

Tarkistus 35
2 artiklan 2 kohdan k alakohta

(k) markkinatalouden kehittäminen mukaan 
luettuina yksityissektorin, investointien ja 
kauppapolitiikan tukemiseksi toteutettavat 
toimenpiteet;

(k) markkinatalouden kehittäminen mukaan 
luettuina yksityissektorin, investointien ja 
kestävän kauppapolitiikan tukemiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on Maailman kauppajärjestön Dohan kehitysohjelman mukainen.
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Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 36
2 artiklan 2 kohdan k alakohta

(k) markkinatalouden kehittäminen mukaan 
luettuina yksityissektorin, investointien ja 
kauppapolitiikan tukemiseksi toteutettavat 
toimenpiteet;

(k) sosiaalisen markkinatalouden 
kehittäminen mukaan luettuina 
yksityissektorin, investointien ja 
kauppapolitiikan tukemiseksi toteutettavat 
toimenpiteet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 37
2 artiklan 2 kohdan l alakohta

(l) yhteistyön edistäminen energia-, 
televiestintä- ja liikennealoilla mukaan 
luettuina yhteenliittäminen, verkot ja niiden 
toiminta, kansainvälisten liikenne- ja 
energiatoimien luotettavuus ja turvallisuus, 
uusiutuvat energianlähteet, 
energiatehokkuus ja puhdas
liikenneteknologia;

(l) yhteistyön edistäminen energia-, 
televiestintä- ja liikennealoilla mukaan 
luettuina yhteenliittäminen, verkot ja niiden 
toiminta, kansainvälisten liikenne- ja 
energiatoimien luotettavuus ja turvallisuus, 
uusiutuvat energianlähteet, 
energiatehokkuus ja kestävä
liikenneteknologia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 38
2 artiklan 2 kohdan o alakohta

(o) yhteistyön edistäminen oikeus- ja 
sisäasioiden alalla muun muassa seuraavissa 
kysymyksissä: turvapaikka-asiat ja 
muuttoliike, terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden (mukaan luettuina toiminnan 
rahoitus, rahanpesu ja veropetokset), torjunta 
ja ennaltaehkäisy;

(o) yhteistyön edistäminen oikeus- ja 
sisäasioiden alalla muun muassa seuraavissa 
kysymyksissä: turvapaikka-asiat ja 
muuttoliike, ihmiskaupan, terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden (mukaan 
luettuina toiminnan rahoitus, rahanpesu ja 
veropetokset), torjunta ja ennaltaehkäisy;

Or. fi
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Perustelu

Ihmiskauppa on kasvava ihmisoikeudellinen haaste, joka edellyttää laaja-alaisia toimia 
monilla eri hallinnon aloilla ja tasoilla.

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach

Tarkistus 39
2 artiklan 2 kohdan s alakohta

(s) kulttuurien välisen ymmärtämyksen, 
ihmisten välisten yhteyksien, 
kansalaisyhteiskuntien yhteistyön ja 
nuorisovaihdon edistäminen;

(s) kulttuurien välisen ymmärtämyksen, 
ihmisten välisten yhteyksien, 
kansalaisyhteiskuntien yhteistyön,
nuorisovaihdon ja kulttuuriyhteistyön 
edistäminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Elisabeth Schroedter 

Tarkistus 40
2 artiklan 2 kohdan s a alakohta (uusi)

(s a) sellaisten mikrohankkeiden 
tukeminen, joilla on rajalliset resurssit ja 
joilla edistetään rajat ylittävää ihmisten 
välistä yhteistyötä sekä kansalaisten, 
yksityis- tai vapaaehtoisjärjestöjen, 
hallinnollisten tahojen ja instituutioiden 
välistä viestintää rajat ylittävään 
yhteistyöhön liittyvien suhteiden 
kehittämiseksi rajaseuduilla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 41
2 artiklan 2 kohdan u a alakohta (uusi)

(u a) yhteistyön tukeminen kestävän 
kaupunkikehityksen alalla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Emanuel Jardim Fernandes 

Tarkistus 42
2 artiklan 2 kohdan v alakohta

(v) alueyhteistyön ja alueellisen 
yhdentymisen edistäminen;

(v) alueyhteistyön ja paikallisen yhteistyön
sekä alueellisen ja paikallisen yhdentymisen 
edistäminen;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen tämän ehdotuksen 6 artiklassa määritellyn rajat ylittävän ja 
alueiden välisen yhteistyön kanssa.

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 43
3 artikla

(3) Yleisen poliittisen kehyksen tämän 
asetuksen nojalla annettavan avun 
ohjelmointia varten muodostavat 
kumppanuus- ja yhteistyösopimukset, 
assosiaatiosopimukset ja muut voimassa 
olevat ja mahdolliset tulevat sopimukset, 
joilla luodaan suhteet kumppanimaihin, sekä 
sellaiset komission tiedonannot ja neuvoston 
päätelmät, joissa annetaan suuntaviivat 
kyseisiä maita koskevalle Euroopan unionin 
politiikalle. Avun painopisteistä päätettäessä 
lähtökohtana ovat yhteisesti sovitut 
toimintasuunnitelmat tai muut vastaavat 
asiakirjat.

(3) Yleisen poliittisen kehyksen tämän 
asetuksen nojalla annettavan avun 
ohjelmointia varten muodostavat 
kumppanuus- ja yhteistyösopimukset, 
assosiaatiosopimukset ja muut voimassa 
olevat ja mahdolliset tulevat sopimukset, 
joilla luodaan suhteet kumppanimaihin, sekä 
asiaa koskevat komission tiedonannot,
neuvoston päätelmät, joissa annetaan 
suuntaviivat kyseisiä maita koskevalle 
Euroopan unionin politiikalle ja Euroopan 
parlamentin asiakirjat. Avun painopisteistä 
päätettäessä lähtökohtana ovat yhteisesti 
sovitut toimintasuunnitelmat tai muut 
vastaavat asiakirjat.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 44
4 artiklan 2 kohta
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(2) Tämän asetuksen nojalla annettavan 
yhteisön avun vahvistavat yleensä komissio 
ja edunsaajat kumppanuussuhteessa. 
Kumppanuuden osapuolia ovat tapauksesta 
riippuen kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset sekä talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta 
ja muut asiaan liittyvät tahot.

(2) Tämän asetuksen nojalla annettavan 
yhteisön avun vahvistavat yleensä komissio 
ja edunsaajat kumppanuussuhteessa. 
Kumppanuuden osapuolia ovat tapauksesta 
riippuen kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset sekä talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta, 
sosiaaliseen osallisuuteen ja 
ympäristöasioihin keskittyvät 
kansalaisjärjestöt, naisten ja miesten tasa-
arvoa ajavat kumppanit ja muut asiaan 
liittyvät tahot.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Emanuel Jardim Fernandes 

Tarkistus 45
4 artiklan 2 kohta

(2) Tämän asetuksen nojalla annettavan 
yhteisön avun vahvistavat yleensä komissio 
ja edunsaajat kumppanuussuhteessa. 
Kumppanuuden osapuolia ovat tapauksesta 
riippuen kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset sekä talouselämän eturyhmät ja
työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta 
ja muut asiaan liittyvät tahot.

(2) Tämän asetuksen nojalla annettavan 
yhteisön avun vahvistavat yleensä komissio 
ja edunsaajat kumppanuussuhteessa. 
Kumppanuuden osapuolia ovat tapauksesta 
riippuen kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset sekä talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta 
ja muut asiaan liittyvät tahot, ja 
kumppanuudella pyritään vahvistamaan 
useille tasoille hajautettua hallintotapaa 
tehokkuuden lisäämiseksi.

Or. en

Perustelu

Eri tasoille hajautetun hallintotavan käyttäminen voisi periaatteessa lisätä ohjelman 
hallinnoinnin tehokkuutta.

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 46
4 artiklan 3 kohta

(3) Edunsaajamaat ottavat asianomaiset (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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kumppanit mukaan ohjelmien ja hankkeiden 
valmisteluun, täytäntöönpanoon ja 
seurantaan erityisesti alue- ja 
paikallistasoilla.

versioon.)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Jan Olbrycht 

Tarkistus 47
4 artiklan 4 a kohta (uusi)

(4 a) Koska kansalaisyhteiskunnan 
tukeminen ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen edistäminen on 
ensisijaisen tärkeää, yhteisön apua voidaan 
myöntää asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ilman, että edunsaajamaat 
osallistuvat yhteisrahoitukseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 48
5 artiklan 2 kohta

(2) Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava johdonmukaisuus tämän 
asetuksen nojalla annettavan yhteisön avun 
sekä muiden sisäisten ja ulkoisten 
rahoitusvälineiden kautta kanavoitavan 
yhteisön ja jäsenvaltioiden avun ja 
Euroopan investointipankilta tulevan 
taloudellisen avun välillä

(2) Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava johdonmukaisuus tämän 
asetuksen nojalla annettavan yhteisön, 
yhteisön rahoituslaitosten, kuten Euroopan 
investointipankin ja Euroopan 
investointirahaston, avun sekä muiden 
sisäisten ja ulkoisten rahoitusvälineiden 
kautta kanavoitavan yhteisön ja 
jäsenvaltioiden avun välillä.

Or. fi

Perustelu

Selkiytetään yhteisön laitosten asemaa ja annetaan Euroopan investointirahastolle 
mahdollisuus osoittaa kyvykkyytensä, kun otetaan huomioon sen toimivaltuudet.
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Tarkistuksen esittäjä: Paavo Väyrynen 

Tarkistus 49
6 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) maaohjelmat ja useita maita koskevat 
ohjelmat, jotka kattavat yhdelle 
kumppanimaalle toimitettavan avun tai 
liittyvät vähintään kahden kumppanimaan 
koko alueen tai sen osan käsittävään 
yhteistyöhön ja joihin jäsenvaltiot voivat 
osallistua;

(a) maaohjelmat ja useita maita koskevat 
ohjelmat, jotka kattavat yhdelle 
kumppanimaalle toimitettavan avun tai 
liittyvät vähintään kahden kumppanimaan 
koko alueen tai sen osan käsittävään 
yhteistyöhön ja joihin jäsenvaltiot ja ETA-
maat voivat osallistua;

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksessa ei oteta huomioon ETA-maiden eikä Sveitsin roolia 
yhteistyökumppaneina ja avunantajavaltioina. Erityisesti pohjoiset naapurimme ja 
kumppanimme Norja ja Islanti osallistuvat aktiivisesti sekä kahden- että monenväliseen 
yhteistyöhön pohjoisilla alueilla. Molemmat maat ovat Itämeren valtioiden neuvoston, 
Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston varsinaisia jäseniä. Kehittäessämme 
Euroopan naapuruuspolitiikkaa meidän pitäisi ottaa perinpohjaisesti huomioon kaikki 
eteläiset, itäiset ja pohjoiset naapurimme. Lisäksi meidän pitäisi käyttää tehokkaasti Norjan 
ja Sveitsin kaltaisten maiden taloudellisia resursseja Euroopan naapuruuspolitiikan 
yhteisrahoituksessa.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 50
6 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) maaohjelmat ja useita maita koskevat 
ohjelmat, jotka kattavat yhdelle 
kumppanimaalle toimitettavan avun tai 
liittyvät vähintään kahden kumppanimaan 
koko alueen tai sen osan käsittävään 
yhteistyöhön ja joihin jäsenvaltiot voivat 
osallistua;

(a) maaohjelmat ja useita maita koskevat 
ohjelmat, jotka kattavat yhdelle 
kumppanimaalle toimitettavan avun tai 
liittyvät vähintään kahden kumppanimaan 
koko alueen tai sen osan käsittävään 
yhteistyöhön ja joihin jäsenvaltiot ja ETA-
maat voivat osallistua;

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksessa ei oteta huomioon ETA-maiden eikä Sveitsin roolia 
yhteistyökumppaneina ja avunantajavaltioina. Erityisesti pohjoiset naapurimme ja 
kumppanimme, kuten Norja ja Islanti, osallistuvat aktiivisesti sekä kahden- että 
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monenväliseen yhteistyöhön pohjoisilla alueilla. Molemmat maat ovat Itämeren valtioiden 
neuvoston, Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston varsinaisia jäseniä.

Tarkistuksen esittäjä: Emanuel Jardim Fernandes 

Tarkistus 51
6 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) maaohjelmat ja useita maita koskevat 
ohjelmat, jotka kattavat yhdelle 
kumppanimaalle toimitettavan avun tai 
liittyvät vähintään kahden kumppanimaan 
koko alueen tai sen osan käsittävään 
yhteistyöhön ja joihin jäsenvaltiot voivat
osallistua;

(a) maaohjelmat ja useita maita koskevat 
ohjelmat, jotka kattavat yhdelle 
kumppanimaalle toimitettavan avun tai 
liittyvät vähintään kahden kumppanimaan 
koko alueen tai sen osan käsittävään 
yhteistyöhön ja joihin jäsenvaltiot tai niiden 
alueet osallistuvat;

Or. en

Perustelu

Huomioon otetaan jäsenvaltioiden poliittinen ja hallinnollinen järjestelmä ja pyritään 
johdonmukaisuuteen rajat ylittävässä tai alueiden välisessä yhteistyössä käytettävien 
maantieteellisten tukikelpoisuusperusteiden suhteen.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 52
6 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) temaattiset ohjelmat, jotka keskittyvät 
vähintään yhteen useille kumppanimaille 
yhteiseen erityiskysymykseen ja joilla 
saattaa olla merkitystä yhdelle tai 
useammalle jäsenvaltiolle;

(b) temaattiset ohjelmat, jotka keskittyvät 
vähintään yhteen useille kumppanimaille 
yhteiseen erityiskysymykseen ja joilla 
saattaa olla merkitystä yhdelle tai 
useammalle jäsenvaltiolle, kuten 
ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin 
keskittyvät ohjelmat;

Or. en

Perustelu

Temaattisia ohjelmia käytetään yleensä silloin, kun erityisen tärkeisiin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin halutaan vastata näkyvällä ja tunnistettavalla tavalla tai, kun sitä pidetään 
sopivana sisäisen politiikan ulkoisen näkyvyyden lisäämiseksi. Tämä on erityisen tärkeää, 
koska rahoitusvälineiden yksinkertaistaminen tarkoittaa, ettei sellaisilla välineillä kuin ”LIFE 
– kolmannet maat” ole enää tulevaisuudessa erillistä oikeusperustaa. Tulevaisuudessa 
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jäsenvaltiot on mahdollista ottaa mukaan temaattisiin ohjelmiin alueiden välisen yhteistyön 
kautta. Ympäristö ja ”ihmisten väliset yhteydet”, joihin kuuluu ”kansalaisyhteiskunnan 
kehittäminen”, tunnustetaan komission tiedonannossa ”Euroopan naapuruuspolitiikka –
Strategia-asiakirja” alueellisen yhteistyön ensisijaisiksi yhteistyöalueiksi. Lisäksi tämän 
ehdotuksen liitteessä (s. 44) mainitaan mahdollisuus käynnistää näitä aiheita koskevia 
temaattisia ohjelmia, mutta tämä mahdollisuus on myös sisällytettävä uuteen asetustekstiin, 
jotta siitä tulee sitova. 

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 53
6 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) vähintään yhden jäsenvaltion ja
vähintään yhden kumppanimaan välistä rajat 
ylittävää yhteistyötä koskevat ohjelmat, 
jotka toteutetaan maiden yhteisenä rajana 
olevaan Euroopan yhteisön ulkorajaan 
rajoittuvilla alueilla.

(c) vähintään yhden jäsenvaltion, vähintään
yhden kumppanimaan ja vähintään yhden 
ETA-maan välistä rajat ylittävää ja 
valtioiden välistä yhteistyötä koskevat 
ohjelmat, jotka toteutetaan maiden yhteisenä 
rajana olevaan Euroopan yhteisön ulkorajaan 
rajoittuvilla alueilla.

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksessa ei oteta huomioon ETA-maiden eikä Sveitsin roolia 
yhteistyökumppaneina ja avunantajavaltioina. Erityisesti pohjoiset naapurimme ja 
kumppanimme Norja ja Islanti osallistuvat aktiivisesti sekä kahden- että monenväliseen 
yhteistyöhön pohjoisilla alueilla. Molemmat maat ovat Itämeren valtioiden neuvoston, 
Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston varsinaisia jäseniä.

Tarkistuksen esittäjä: Paavo Väyrynen 

Tarkistus 54
6 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) vähintään yhden jäsenvaltion ja 
vähintään yhden kumppanimaan välistä rajat 
ylittävää yhteistyötä koskevat ohjelmat, 
jotka toteutetaan maiden yhteisenä rajana 
olevaan Euroopan yhteisön ulkorajaan 
rajoittuvilla alueilla.

(c) vähintään yhden jäsenvaltion ja 
vähintään yhden ETA-maan ja 
kumppanimaan välistä rajat ylittävää 
yhteistyötä koskevat ohjelmat, jotka 
toteutetaan maiden yhteisenä rajana olevaan 
Euroopan yhteisön ulkorajaan rajoittuvilla 
alueilla.

Or. en
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Perustelu

Asetusluonnoksessa ei oteta huomioon ETA-maiden eikä Sveitsin roolia 
yhteistyökumppaneina ja avunantajavaltioina. Erityisesti pohjoiset naapurimme ja 
kumppanimme Norja ja Islanti osallistuvat aktiivisesti sekä kahden- että monenväliseen 
yhteistyöhön pohjoisilla alueilla. Molemmat maat ovat Itämeren valtioiden neuvoston, 
Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston varsinaisia jäseniä. Kehittäessämme 
Euroopan naapuruuspolitiikkaa meidän pitäisi ottaa perinpohjaisesti huomioon kaikki 
eteläiset, itäiset ja pohjoiset naapurimme. Lisäksi meidän pitäisi käyttää tehokkaasti Norjan 
ja Sveitsin kaltaisten maiden taloudellisia resursseja Euroopan naapuruuspolitiikan 
yhteisrahoituksessa.

Tarkistuksen esittäjä: Emanuel Jardim Fernandes 

Tarkistus 55
6 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) vähintään yhden jäsenvaltion ja 
vähintään yhden kumppanimaan välistä rajat 
ylittävää yhteistyötä koskevat ohjelmat, 
jotka toteutetaan maiden yhteisenä rajana 
olevaan Euroopan yhteisön ulkorajaan 
rajoittuvilla alueilla.

(c) vähintään yhden jäsenvaltion ja 
vähintään yhden kumppanimaan välistä rajat 
ylittävää yhteistyötä koskevat ohjelmat, 
jotka toteutetaan maiden yhteisenä rajana 
olevan Euroopan yhteisön ulkorajan
lähialueilla.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään mahdollistamaan se, että ohjelmiin voisivat osallistua 
myös muut EU:n alueet, jotka Euroopan komission esittämän tiukan määritelmän perusteella 
voitaisiin sulkea ohjelmien ulkopuolelle. Lisäksi tarkistus on yhdenmukainen johdanto-osan 
11 kohdan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä: Elisabeth Schroedter 

Tarkistus 56
6 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) mikrohankkeet, joilla on rajalliset 
resurssit ja joilla edistetään rajat ylittävää 
ihmisten välistä yhteistyötä sekä 
kansalaisten, yksityis- tai 
vapaaehtoisjärjestöjen, hallinnollisten 
tahojen ja instituutioiden välistä viestintää, 
ja joiden hallinnointi hoidetaan rajat 
ylittävien yhteistyöaloitteiden avulla;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Emanuel Jardim Fernandes 

Tarkistus 57
6 artiklan 2 kohta

(2) Tämän asetuksen nojalla voidaan
kohdentaa yhteisön apua alueiden väliseen 
yhteistyöhön, johon osallistuu sekä 
kumppanimaita että jäsenvaltioita 
temaattisten ohjelmien ja useita maita 
koskevien, joko maiden muodostamaan 
koko alueeseen tai sen osaan liittyvää 
yhteistyötä koskevien ohjelmien yhteydessä.

(2) Tämän asetuksen nojalla kohdennetaan
yhteisön apua alueiden väliseen 
yhteistyöhön, johon osallistuu sekä 
kumppanimaita että jäsenvaltioita 
temaattisten ohjelmien ja useita maita 
koskevien, joko maiden muodostamaan 
koko alueeseen tai sen osaan liittyvää 
yhteistyötä koskevien ohjelmien yhteydessä,
siltä osin kuin se edistää yhteisön avulle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Kuten 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, naapuruuden ja kumppanuuden välineestä 
annettavan yhteisön avun tarkoituksena on edistää ”rajat ylittävää ja alueiden välistä 
yhteistyötä”.

Tarkistuksen esittäjät: Adam Jerzy Bielan ja Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 58
6 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) Tämän asetuksen nojalla 
perustettavat rajat ylittävää yhteistyötä 
koskevat erityisohjelmat kattavat EU:n 
jäsenvaltioiden tukikelpoiset rajaseudut. 
Jäsenvaltiot voivat myös osallistua 
temaattisiin ja/tai useita maita koskeviin 
ohjelmiin alueiden välisen yhteistyön 
kautta.

Or. pl



PE 360.354v01-00 22/47 AM\575634FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 59
6 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) Tämän asetuksen nojalla 
perustettavat rajat ylittävää yhteistyötä 
koskevat ohjelmat kattavat EU:n 
jäsenvaltioiden tukikelpoiset rajaseudut.
Tulevaisuudessa on ennen kaikkea 
mahdollista ottaa jäsenvaltiot mukaan 
temaattisiin tai useita maita koskeviin 
ohjelmiin valtioiden välisen yhteistyön 
kautta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa, että rajat ylittävät yhteistyöohjelmat kattavat tukikelpoiset rajaseudut. 
On tärkeää myös korostaa, että näiden ohjelmien kehittämisessä sovelletaan hajautettua 
lähestymistapaa. Kun ohjelmat koskevat alueellisia ja paikallisia asioita, on tärkeää, että 
EU:n alue- ja paikallisviranomaiset osallistuvat täysipainoisesti rajat ylittävien 
yhteistyöohjelmien kehittämiseen ja toimeenpanemiseen.

Tarkistuksen esittäjä: Constanze Angela Krehl 

Tarkistus 60
7 artiklan 1 kohta

(1) Maaohjelmille ja useita maita koskeville 
ohjelmille sekä temaattisille ohjelmille 
hyväksytään strategia-asiakirjat 26 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. Strategia-asiakirjojen olisi 
vastattava 3 artiklassa tarkoitettuja 
kehysasiakirjoja ja toimintasuunnitelmia. 
Strategia-asiakirjat laaditaan 
kehysasiakirjoissa asetettuja ensisijaisia 
tavoitteita vastaavalle ajanjaksolle, ja niihin 
sisältyvät monivuotiset maa- ja alueohjelmat 
ohjeellisine monivuotisine määrärahoineen. 
Niitä tarkastellaan tarvittaessa uudelleen, ja 
niitä voidaan tarkistaa 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(1) Maaohjelmille ja useita maita koskeville 
ohjelmille sekä temaattisille ohjelmille 
hyväksytään strategia-asiakirjat 26 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. Strategia-asiakirjojen olisi 
vastattava 3 artiklassa tarkoitettuja 
kehysasiakirjoja ja toimintasuunnitelmia. 
Strategia-asiakirjat laaditaan 
kehysasiakirjoissa asetettuja ensisijaisia 
tavoitteita vastaavalle ajanjaksolle, ja niihin 
sisältyvät monivuotiset maa- ja alueohjelmat 
ohjeellisine monivuotisine määrärahoineen. 
Niitä tarkastellaan tarvittaessa uudelleen, ja 
niitä voidaan tarkistaa 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
Mikrohankkeisiin, joiden rahoituskehys on 
korkeintaan 5 000 euroa, voidaan soveltaa 
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yksinkertaistettua, hajautettua menettelyä.

Or. de

Perustelu

Keskitetyn menettelyn soveltaminen alle 5 000 euron hankkeisiin johtaisi siihen, että näiden 
hankkeiden hallinnolliset kustannukset olisivat suhteellisen korkeat. Lisäksi mikrohankkeet 
tarjoavat pienille ja alueellisille järjestöille ja yhdistyksille ihanteellisen mahdollisuuden 
osallistua Euroopan tapahtumiin ja hankkeisiin. Niiden pitäisi saada uudesta naapuruuden ja 
kumppanuuden välineestä tukea nopeasti ilman turhaa byrokratiaa.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 61
7 artiklan 1 kohta

(1) Maaohjelmille ja useita maita koskeville 
ohjelmille sekä temaattisille ohjelmille 
hyväksytään strategia-asiakirjat 26 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. Strategia-asiakirjojen olisi 
vastattava 3 artiklassa tarkoitettuja 
kehysasiakirjoja ja toimintasuunnitelmia. On 
varmistettava, että valtiosta riippumattomat 
toimijat osallistuvat tehokkaasti näiden 
strategia-asiakirjojen laatimiseen. Strategia-
asiakirjat laaditaan kehysasiakirjoissa 
asetettuja ensisijaisia tavoitteita vastaavalle 
ajanjaksolle, ja niihin sisältyvät 
monivuotiset maa- ja alueohjelmat 
ohjeellisine monivuotisine määrärahoineen.
Niitä tarkastellaan tarvittaessa uudelleen, ja 
niitä voidaan tarkistaa 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(1) Maaohjelmille ja useita maita koskeville 
ohjelmille sekä temaattisille ohjelmille 
hyväksytään strategia-asiakirjat 26 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. Strategia-asiakirjojen olisi 
vastattava 3 artiklassa tarkoitettuja 
kehysasiakirjoja ja toimintasuunnitelmia. On 
varmistettava, että valtiosta riippumattomat 
toimijat erityisesti alueellisella tai
paikallisella tasolla osallistuvat tehokkaasti 
näiden strategia-asiakirjojen laatimiseen. 
Strategia-asiakirjat laaditaan 
kehysasiakirjoissa asetettuja ensisijaisia 
tavoitteita vastaavalle ajanjaksolle, ja niihin 
sisältyvät monivuotiset maa- ja alueohjelmat 
ohjeellisine monivuotisine määrärahoineen.
Niitä tarkastellaan tarvittaessa uudelleen, ja 
niitä voidaan tarkistaa 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävässä yhteistyössä varmistetaan ennen kaikkea alueellisten ja paikallisten 
kumppaneiden osallistuminen. Lisäksi työmarkkinaosapuolten ja valtiosta riippumattomien 
toimijoiden osallistumista pitäisi tukea mahdollisuuksien mukaan.
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Tarkistuksen esittäjä: Jan Olbrycht 

Tarkistus 62
7 artiklan 2 kohta

(2) Maaohjelmia ja useita maita koskevia 
ohjelmia laatiessaan komissio päättää kunkin 
ohjelman määrärahaosuudesta ottaen 
huomioon kyseisen maan tai alueen 
erityispiirteet ja tarpeet, sen kuinka 
kunnianhimoiset tavoitteet Euroopan unioni 
on asettanut kumppanuudelle asianomaisen 
maan kanssa, varojen hallinnointivalmiudet 
ja kyvyn hyödyntää niitä.

(2) Maaohjelmia ja useita maita koskevia 
ohjelmia laatiessaan komissio päättää kunkin 
ohjelman määrärahaosuudesta objektiivisin 
perustein ottaen huomioon kyseisen maan 
tai alueen erityispiirteet ja tarpeet, sen 
kuinka kunnianhimoiset tavoitteet Euroopan 
unioni on asettanut kumppanuudelle 
asianomaisen maan kanssa, sovittujen 
tavoitteiden, erityisesti Euroopan 
naapuruuspolitiikan tavoitteiden, 
saavuttamisessa sekä demokratia- ja 
talousuudistuksen toteuttamista koskevien 
sovittujen toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanossa tapahtuneen edistyksen 
sekä varojen hallinnointivalmiudet ja kyvyn 
hyödyntää niitä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Vladimír Železný 

Tarkistus 63
7 artiklan 3 kohta

(3) Rajat ylittävää yhteistyötä varten 
hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen vielä yksi 
tai tarvittaessa useampi erityinen strategia-
asiakirja, jossa vahvistetaan 9 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä ohjelmia 
koskeva luettelo, ohjelmien ohjeelliset 
monivuotiset määrärahat ja kunkin ohjelman 
suhteen tukikelpoiset alueyksiköt. Kyseiset 
strategia-asiakirjat kattavat yleensä 
seitsemän vuoden jakson, joka alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2007 ja päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2013.

(3) Rajat ylittävää yhteistyötä varten 
hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen ja
ylimääräistä byrokratiaa aiheuttamatta 
vielä yksi tai tarvittaessa useampi strategia-
asiakirja, jossa vahvistetaan 9 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä ohjelmia 
koskeva luettelo, ohjelmien ohjeelliset 
monivuotiset määrärahat sekä kunkin 
ohjelman suhteen tukikelpoiset EU:n 
jäsenvaltiot, mahdolliset ehdokasvaltiot ja 
niiden väliset rajaseudut. Kyseiset strategia-
asiakirjat kattavat yleensä seitsemän vuoden 
jakson, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 
2007 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

Or. en
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Perustelu

On tarpeen ilmaista selvästi, mitkä alueyksiköt ovat valintakelpoisia eurooppalaisesta 
naapuruuden ja kumppanuuden välineestä rahoitettaviin ohjelmiin.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 64
7 artiklan 3 kohta

(3) Rajat ylittävää yhteistyötä varten 
hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen vielä yksi 
tai tarvittaessa useampi erityinen strategia-
asiakirja, jossa vahvistetaan 9 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä ohjelmia 
koskeva luettelo, ohjelmien ohjeelliset 
monivuotiset määrärahat ja kunkin ohjelman 
suhteen tukikelpoiset alueyksiköt. Kyseiset 
strategia-asiakirjat kattavat yleensä 
seitsemän vuoden jakson, joka alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2007 ja päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2013.

(3) Rajat ylittävää yhteistyötä varten 
hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen vielä yksi 
tai tarvittaessa useampi erityinen strategia-
asiakirja, jossa vahvistetaan 9 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä ohjelmia 
koskeva luettelo, ohjelmien ohjeelliset 
monivuotiset määrärahat sekä kunkin 
ohjelman suhteen tukikelpoiset maat, EU:n 
rajaseudut ja kumppanit ehdokasvaltioista. 
Kyseiset strategia-asiakirjat laaditaan ottaen 
huomioon 4 ja 5 artiklan mukaiset 
periaatteet ja ehdot, ja ne kattavat yleensä 
seitsemän vuoden jakson, joka alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2007 ja päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2013.

Or. en

Perustelu

Olisi selvennettävä, mitkä alueyksiköt voidaan valita ohjelmiin. Toteutusmahdollisuuksien 
takaamiseksi strategia-asiakirjat eivät saisi aiheuttaa lainkaan ylimääräistä byrokratiaa. 
Lukuun ottamatta sitä, että asetuksen säännöksissä viitataan parempaan koordinointiin ja 
menettelyjen yhdenmukaistamiseen, asetuksessa ei mainita lainkaan hallinnollisia 
menettelyjä, joita kumppaneiden on sovellettava. 

Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 65
7 artiklan 3 a kohta (uusi)

(3 a) Komissio määrittelee varojen 
jakaantumisen raja-alueyhteistyöohjelmille 
tukikelpoisen alueen väestön ja muiden 
yhteistyön intensiteettiin vaikuttavien 



PE 360.354v01-00 26/47 AM\575634FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

tekijöiden perusteella, kuten raja-alueen 
erityispiirteiden, hallinnointi- ja tuen 
vastaanottokyvyn perusteella. 

Or. fi

Perustelu

Raja-alueyhteistyöohjelmiin myönnettävät määrärahojen jakoperusteet tulee määritellä 
asetustekstissä. Väestömäärä on objektiivinen ja oikeudenmukainen kriteeri, minkä lisäksi on 
tärkeää huomioida erilaiset epävarmuustekijät.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 66
7 artiklan 4 kohta

(4) Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
perustettavien ja täytäntöönpantavien rajat 
ylittävää yhteistyötä koskevien ohjelmien 
rahoitukseen.

(4) Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
perustettavien ja täytäntöönpantavien rajat 
ylittävää yhteistyötä koskevien ohjelmien 
rahoitukseen varmistamalla, että EU:n 
alue- ja paikallisviranomaiset osallistuvat 
temaattisiin ohjelmiin ja useita maita 
koskeviin ohjelmiin.

Or. en

Perustelu

Jos EU:n alue- ja paikallisviranomaisten on tarkoitus käyttää tätä ohjelmaa siihen, että ne 
käynnistävät rajat ylittävien yhteistyöaloitteiden lisäksi alueiden välisiä yhteistyöaloitteita 
eurooppalaisten naapurimaiden vastaavien viranomaisten kanssa, tarvitaan rahoitusta 
Euroopan aluekehitysrahastosta.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 67
III osasto

Rajat ylittävä yhteistyö Rajat ylittävä ja alueiden välinen yhteistyö

Or. en
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Perustelu

Koska tekstissä viitataan NUTS II -tason alueisiin, tarvitaan kattava otsikko, johon sisältyy 
myös valtioiden välinen yhteistyö. Komission on selvennettävä, millaiseksi yhteistyömuodoksi 
se luetaan.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 68
8 artiklan 1 kohta

(1) Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut, rajat ylittävää 
yhteistyötä koskevat ohjelmat voivat liittyä 
kaikkiin maarajoihin ja kaikkiin yhteiseen 
merialueeseen rajoittuviin 
rannikkoalueisiin. Seuraavat alueyksiköt 
ovat tukikelpoisia saamaan tämän osaston
nojalla annettavaa apua:

(1) Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut, rajat ylittävää 
yhteistyötä koskevat ohjelmat voivat liittyä 
kaikkiin maa -ja merirajoihin.  Seuraavat 
alueyksiköt ovat tukikelpoisia saamaan 
tämän artiklan nojalla annettavaa apua:

Or. en

Perustelu

Asian selventämiseksi ja tässä asetuksessa määritellyn rajat ylittävän yhteistyön 
tarkoitusperien mukaisesti on parempi viitata pelkästään merirajoihin. Lisäksi kyseiset 
säännökset kuuluvat artiklan, eivät osaston alaisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 69
8 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) kaikki NUTS III -tason tai vastaavat 
alueyksiköt tärkeiden merenkulkureittien 
varrella;

(b) kaikki NUTS III -tason tai vastaavat 
alueyksiköt alle 150 kilometrin 
merenkulkureittien varrella;

Or. en

Perustelu

On tärkeää yhdenmukaistaa tämän asetuksen säännökset Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan yleisen asetuksen säännösten 
kanssa. Kyseisessä asetuksessa merirajan pituus on rajattu 150 kilometriin. On 
todennäköistä, ettei naapuruuden ja kumppanuuden välineestä rahoitettava merenkulkualan 
yhteistyö koske tätä säännöstä.
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Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 70
8 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) kaikki NUTS II -tason tai vastaavat 
rannikkoalueiden alueyksiköt, jotka 
rajoittuvat jäsenvaltioille ja 
kumppanimaille yhteiseen merialueeseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi on tarpeen viitata valtioiden välisiin yhteistyöohjelmiin. Kyseisestä 
alakohdasta ei sellaisenaan käy selvästi ilmi, mikä yhteistyötyyppi kattaa NUTS II -tason 
alueet.

Tarkistuksen esittäjä: Jan Olbrycht 

Tarkistus 71
8 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) kaikki NUTS II -tason tai vastaavat 
rannikkoalueiden alueyksiköt, jotka 
rajoittuvat jäsenvaltioille ja kumppanimaille 
yhteiseen merialueeseen.

(c) kaikki NUTS III -tason tai vastaavat 
rannikkoalueiden alueyksiköt, jotka
rajoittuvat jäsenvaltioille ja kumppanimaille 
yhteiseen merialueeseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 72
8 artiklan 2 kohta

(2) Erityistapauksissa tukikelpoisuus 
voidaan ulottaa koskemaan myös 
alueyksikköjä, jotka rajoittuvat 1 kohdassa 
tarkoitettuihin alueisiin.

Erityistapauksissa tukikelpoisuus voidaan 
ulottaa koskemaan myös alueyksikköjä, 
jotka rajoittuvat 1 kohdassa tarkoitettuihin
alueisiin, jos se on tarpeen kyseisen alueen 
kehitykseen liittyvistä syistä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 73
8 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut, rajat ylittävää 
yhteistyötä koskevat ohjelmat voivat liittyä 
kaikkiin yhteiseen merialueeseen 
rajoittuviin rannikkoalueisiin. Kaikki 
NUTS II -tason tai vastaavat 
rannikkoalueiden alueyksiköt, jotka 
rajoittuvat jäsenvaltioille ja 
kumppanimaille yhteiseen merialueeseen, 
ovat tukikelpoisia saamaan tämän artiklan 
nojalla annettavaa apua.

Or. en

Perustelu

NUTS II -rannikkoalueet eivät kuulu rajat ylittävän yhteistyön alueisiin. Siksi on tarpeen 
laatia erillinen kohta, jossa viitataan alueiden välisen yhteistyön erityispiirteisiin.

Tarkistuksen esittäjät: Adam Jerzy Bielan ja Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 74
8 artiklan 3 a kohta (uusi)

(3 a) On kehitettävä asianmukaisia 
välineitä NUTS II -tason rannikkoalueiden 
välisen yhteistyön arvioimiseksi; nämä 
välineet pitäisi mukauttaa erityisiin 
ohjelmatyyppeihin.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 75
8 artiklan 3 a kohta (uusi)

(3 a) NUTS II -tason rannikkoalueille olisi 
kehitettävä asianmukaisia välineitä osana 
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merialueiden ohjelmia; tämän pitäisi 
vastata tiettyä ohjelmatyyppiä: valtioiden 
välistä ja rajat ylittäviä ohjelmia.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi olisi syytä tarkentaa, kuuluvatko NUTS II -rannikkoalueet rajat ylittäviin 
ohjelmiin vai alueiden välisiin ohjelmiin. 

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 76
9 artiklan 2 kohta

(2) Maarajoihin ja merenkulkureitteihin 
liittyvät yhteiset ohjelmat perustetaan 
rajakohtaisesti ja niissä on mukana 
vähintään yhteen jäsenvaltioon ja vähintään 
yhteen kumppanimaahan kuuluvia 
alueyksikköjä. Rannikkoalueisiin liittyvät 
yhteiset ohjelmat ovat monenvälisiä ja niissä 
on mukana usealle osallistujamaalle, joihin 
kuuluu vähintään yksi jäsenvaltio ja yksi 
kumppanivaltio, yhteiseen merialueeseen 
rajoittuvia tukikelpoisia alueyksikköjä.

(2) Maarajoihin ja merenkulkureitteihin 
liittyvät yhteiset toimintaohjelmat
perustetaan rajakohtaisesti ja niissä on 
mukana vähintään yhteen jäsenvaltioon ja 
vähintään yhteen kumppanimaahan kuuluvia 
alueyksikköjä. NUTS II -tason alueita 
vastaaviin rannikkoalueisiin liittyvät 
yhteiset toimintaohjelmat ovat 
monenvälisiä, ja niissä on mukana usealle 
osallistujamaalle, joihin kuuluu vähintään 
yksi jäsenvaltio ja yksi kumppanivaltio, 
yhteiseen merialueeseen rajoittuvia 
tukikelpoisia alueyksikköjä.

Or. en

Perustelu
Terminologian yhdenmukaisuuden vuoksi ”yhteiset toimintaohjelmat” -termiä pitäisi käyttää 
”yhteiset ohjelmat” -termin sijasta, koska se vastaa paremmin Euroopan aluekehitysrahaston 
alueellisessa yhteistyössä käytettyä ilmaisua.

Tarkistuksen esittäjä: Jamila Madeira 

Tarkistus 77
9 artiklan 2 kohta

(2) Maarajoihin ja merenkulkureitteihin 
liittyvät yhteiset ohjelmat perustetaan 
rajakohtaisesti ja niissä on mukana 
vähintään yhteen jäsenvaltioon ja vähintään 

(2) Maarajoihin ja merenkulkureitteihin 
liittyvät toimintaohjelmat perustetaan 
rajakohtaisesti ja niissä on mukana 
vähintään yhteen jäsenvaltioon ja vähintään 
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yhteen kumppanimaahan kuuluvia 
alueyksikköjä. Rannikkoalueisiin liittyvät 
yhteiset ohjelmat ovat monenvälisiä ja niissä 
on mukana usealle osallistujamaalle, joihin 
kuuluu vähintään yksi jäsenvaltio ja yksi 
kumppanivaltio, yhteiseen merialueeseen 
rajoittuvia tukikelpoisia alueyksikköjä.

yhteen kumppanimaahan kuuluvia 
alueyksikköjä. Rannikkoalueisiin liittyvät 
toimintaohjelmat ovat monenvälisiä ja 
niissä on mukana usealle osallistujamaalle, 
joihin kuuluu vähintään yksi jäsenvaltio ja 
yksi kumppanivaltio, yhteiseen 
merialueeseen rajoittuvia tukikelpoisia 
alueyksikköjä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 78
9 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2) (a) Yhteiset ohjelmat perustetaan 
kyseisen jäsen- ja kumppanimaan toimesta 
sopivalla alueellisella tasolla 
institutionaalinen järjestelmä ja 
kumppanuusperiaate huomioon ottaen.

Or. fi

Perustelu

Tarkistuksella halutaan huomioida alueiden erityispiirteet yhteisiä ohjelmia perustettaessa.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 79
9 artiklan 3 a kohta (uusi)

(3 a) Jäsenvaltiot ja kumppanimaat 
käynnistävät yhteiset toimintaohjelmat 
läheisessä yhteistyössä alueellisten ja 
paikallisten yhteisöjen kanssa, ja yhteiset 
toimintaohjelmat toteutetaan hajautetusti 
asianmukaisella alueellisella tasolla 
institutionaalisten järjestelmien mukaisesti 
ja kumppanuuden periaate huomioon 
ottaen. Yleensä ohjelmat kestävät seitsemän 
vuotta, tammikuun 1 päivästä 2007 
joulukuun 31 päivään 2013.
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Or. en

Perustelu

Koska toissijaisuusperiaate perustuu Euroopan unionin säännöstöön, sen merkitys yhteisön 
ulkopuolisissa maissa ei ole kovinkaan selvä.  Jotta hajautettujen hallintoviranomaisten 
osallistuminen yhteisten toimintaohjelmien perustamiseen voidaan varmistaa, on tarpeen 
mainita heidän osallisuutensa ja viitata kumppanuuden periaatteeseen. Jotta lausuntoluonnos 
olisi johdonmukainen, 4 artiklaa pitäisi muuttaa.

Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 80
9 artiklan 3 a kohta (uusi)

(3 a) Asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettujen alueiden 
viereisillä NUTS III –tason alueilla rajat 
ylittävän yhteistyön yhteydessä 
toteutettaville toimille voidaan 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
myöntää rahoitusta, jonka suuruus on 
enintään 20 prosenttia kyseisen 
toimenpideohjelman talousarviosta.

Or. fi

Perustelu

Asetuksen johdanto-osan 14 mukaisesti rajat ylittävän yhteistyön perustana ovat 
naapuruuspoliittisista ohjelmista kaudella 2004–2006 saadut kokemukset. Tämän periaatteen 
mukaisesti kaikkien nykyisten naapuruusohjelmiin osallistuvien alueiden pitää voida 
osallistua tuleviin raja-alueyhteistyöohjelmiin. Säännös vastaa aluekehitysrahastoasetuksen 
22 artiklan 1 kohtaa.

Tarkistuksen esittäjä: Jan Olbrycht 

Tarkistus 81
9 artiklan 3 a kohta (uusi)

(3 a) 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdissa 
tarkoitettujen alueyksiköiden väliseen 
yhteistyöhön kuuluvissa, asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa 
toimintaohjelman budjetista voidaan 
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rahoittaa jopa 20 prosenttia, kun kyse on 
toimista, joita toteutetaan kyseisiin 
alueyksikköihin rajoittuvilla NUTS III 
-tason alueilla.

Or. en

Tarkistuksen esittäjät: Adam Jerzy Bielan ja Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 82
9 artiklan 5 kohta

(5) Yhteisiä ohjelmia voidaan tarkistaa 
osallistujamaiden tai komission aloitteesta 
niin, että niissä otetaan huomioon yhteistyön 
esisijaisten tavoitteiden muuttuminen, 
sosiaalis-taloudellinen kehitys, 
asianomaisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta saadut kokemukset ja 
seurannan ja arvioinnin tulokset sekä tarve 
mukauttaa käytettävissä olevan avun määriä 
ja kohdentaa varat uudelleen.

(5) Toimintaohjelmia voidaan tarkistaa 
osallistujamaiden tai komission aloitteesta 
niin, että niissä otetaan huomioon yhteistyön 
esisijaisten tavoitteiden muuttuminen, 
sosiaalis-taloudellinen kehitys, 
asianomaisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta saadut kokemukset ja 
seurannan ja arvioinnin tulokset sekä tarve 
mukauttaa käytettävissä olevan avun määriä 
ja kohdentaa varat uudelleen.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä: Jan Olbrycht 

Tarkistus 83
9 artiklan 5 kohta

(5) Yhteisiä ohjelmia voidaan tarkistaa 
osallistujamaiden tai komission aloitteesta 
niin, että niissä otetaan huomioon yhteistyön 
ensisijaisten tavoitteiden muuttuminen, 
sosiaalis-taloudellinen kehitys, 
asianomaisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta saadut kokemukset ja 
seurannan ja arvioinnin tulokset sekä tarve 
mukauttaa käytettävissä olevan avun määriä 
ja kohdentaa varat uudelleen.

(5) Toimintaohjelmia voidaan tarkistaa 
osallistujamaiden, EU:n osallistuvien 
rajaseutujen tai komission aloitteesta niin, 
että niissä otetaan huomioon yhteistyön 
ensisijaisten tavoitteiden muuttuminen, 
sosiaalis-taloudellinen kehitys, 
asianomaisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta saadut kokemukset ja 
seurannan ja arvioinnin tulokset sekä tarve 
mukauttaa käytettävissä olevan avun määriä 
ja kohdentaa varat uudelleen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 84
9 artiklan 5 kohta

(5) Yhteisiä ohjelmia voidaan tarkistaa 
osallistujamaiden tai komission aloitteesta 
niin, että niissä otetaan huomioon yhteistyön 
esisijaisten tavoitteiden muuttuminen, 
sosiaalis-taloudellinen kehitys, 
asianomaisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta saadut kokemukset ja 
seurannan ja arvioinnin tulokset sekä tarve 
mukauttaa käytettävissä olevan avun määriä 
ja kohdentaa varat uudelleen.

(5) Yhteisiä toimintaohjelmia voidaan 
tarkistaa osallistujamaiden, EU:n 
osallistuvien rajaseutujen tai komission 
aloitteesta niin, että niissä otetaan huomioon 
yhteistyön esisijaisten tavoitteiden 
muuttuminen, sosiaalis-taloudellinen 
kehitys, asianomaisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta saadut kokemukset ja 
seurannan ja arvioinnin tulokset sekä tarve 
mukauttaa käytettävissä olevan avun määriä 
ja kohdentaa varat uudelleen.

Or. en

Perustelu

Terminologian yhdenmukaisuuden vuoksi ”yhteiset toimintaohjelmat” -termiä pitäisi käyttää 
”yhteiset ohjelmat” -termin sijasta, koska se vastaa paremmin Euroopan aluekehitysrahaston
alueellisessa yhteistyössä käytettyä ilmaisua. EU:n rajaseutuja ei pitäisi sulkea aloitteiden 
tekemisen ulkopuolelle. Rajat ylittävien ohjelmien hallinnointi on yleensä EU:n rajaseutujen 
vastuulla: niillä on kokemusta ja tietoa asiaan liittyvistä erityistarpeista.

Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 85
9 artiklan 6 kohta

(6) Kun yhteinen ohjelma on hyväksytty, 
komissio tekee rahoitussopimuksen 
osallistujamaiden kanssa Euroopan
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
asianomaisten säännösten mukaisesti.

(6) Kun yhteinen ohjelma on hyväksytty, 
komissio tekee rahoitussopimuksen
kumppanuusmaiden kanssa Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
asianomaisten säännösten mukaisesti.

Or. fi

Perustelu

Jäsenvaltiot tulevat oikeudellisesti sidotuiksi ohjelmien sisältöön jo komission päätöksellä 
ohjelman hyväksymisestä.
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Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 86
9 artiklan 7 kohta

(7) Kumppanuuden periaatteen huomioon 
ottaen osallistujamaat valitsevat yhdessä 
toimet, joiden on oltava yhteisön apua 
saavan ohjelman ensisijaisten tavoitteiden ja 
toimenpiteiden mukaisia.

(7) Kumppanuuden periaatteen ja 
toissijaisuusperiaatteen huomioon ottaen 
osallistujamaat ja EU:n rajaseudut, joita 
ohjauskomitea tai valvontakomitea edustaa, 
valitsevat yhdessä toimet, joiden on oltava 
yhteisön apua saavan ohjelman ensisijaisten 
tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisia.

Or. en

Perustelu

Toissijaisuusperiaate pitäisi mainita sen varmistamiseksi, että EU:n rajaseutujen 
osallistuminen ja politiikan toteuttaminen tapahtuu mahdollisimman lähellä ihmisten tarpeita. 
Tekstissä pitäisi myös määritellä valinnan tekevä taho, ja alueellisessa yhteistyössä sen pitäisi 
olla ohjauskomitea.

Tarkistuksen esittäjä: Jan Olbrycht 

Tarkistus 87
9 artiklan 8 kohta

(8) Jos yhteistä ohjelmaa ei 
poikkeuksellisesti voida perustaa 
osallistujamaiden välisiin suhteisiin 
liittyvien ongelmien vuoksi, komissio voi 
hyväksyä ohjelman, joka ei ole tässä 
artiklassa tarkoitettu yhteinen ohjelma mutta 
jossa kyseessä olevat jäsenvaltioiden 
rajaseudut voivat saada tämän asetuksen 
nojalla annettavaa apua.

(8) Jos yhteistä ohjelmaa ei voida tietyissä 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
perustaa osallistujamaiden tai EU:n ja 
kumppanimaan välisiin suhteisiin liittyvien 
ongelmien vuoksi, komissio voi hyväksyä 
ohjelman, joka ei ole tässä artiklassa 
tarkoitettu yhteinen ohjelma mutta jossa 
kyseessä olevat jäsenvaltioiden rajaseudut 
voivat saada tämän asetuksen nojalla 
annettavaa apua.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 88
9 artiklan 8 a kohta (uusi)

(8 a) Jos jäsenvaltio ja kumppanivaltiot 
eivät pääse poliittisista tai teknisistä syistä 
ajoissa sopimukseen yhteisen jaetun 
hallintojärjestelmän perustamisesta, 
voidaan käyttää vaihtoehtoisia 
hallintojärjestelmiä, jolloin komissio on 
vastuussa toimien toteuttamisesta EU:n 
ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Nykyinen järjestelmä on testattu ja sitä on selvennetty. Tästä syystä ei pitäisi taas ottaa 
käyttöön erilaista järjestelmää.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 89
10 artiklan 1 kohta

(1) Yhteiset ohjelmat panee tavallisesti 
täytäntöön jossakin jäsenvaltiossa sijaitseva 
yhteinen hallintoviranomainen.

(1) Yhteiset toimintaohjelmat panee 
yhteisessä jaetussa hallintojärjestelmässä 
tavallisesti täytäntöön ja hajauttaa jossakin 
jäsenvaltiossa sijaitseva yhteinen 
hallintoviranomainen ja yhteinen 
sihteeristö; yhteisen sihteeristön ei tarvitse 
sijaita yhteisen hallintoviranomaisen 
yhteydessä. Jos jäsenvaltio ja 
kumppanivaltio eivät pääse oikeudellisista 
tai teknisistä syistä ajoissa sopimukseen 
yhteisen jaetun hallintojärjestelmän 
perustamisesta, on mahdollista perustaa 
rajat ylittävän yhteistyöohjelman 
vaihtoehtoisia hallintojärjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Terminologian yhdenmukaistamiseksi ”yhteiset toimintaohjelmat” -termiä pitäisi käyttää 
”yhteiset ohjelmat” -termin sijasta, koska se vastaa paremmin Euroopan aluekehitysrahaston 
alueellisessa yhteistyössä käytettyä ilmaisua. Toisin kuin alueellisen yhteistyön suhteen 
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tekstissä ei mainita hajautettua täytäntöönpanoa, johon osallistuisivat alue- ja 
paikallisyhteisöt tai hajautettu ohjauskomitea. Yhteisen hallintoviranomaisen lisäksi pitäisi 
mainita yhteinen sihteeristö, joka sijaitsee EU:n jonkin jäsenvaltion rajaseudulla muttei 
välttämättä hallintoviranomaisen yhteydessä (esimerkiksi Euroregion-alueella tai 
vastaavassa rakenteessa). Mikäli asiasta ei synny sopimusta naapurimaan kanssa, asiasta on 
päästävä sopimukseen. Siirtymäkauden aikana vuosina 2004–2006 käyttöön otetaan 
parannettu järjestelmä, jota pitäisi vastedes käyttää. Käyttöön ei pitäisi ottaa taas erilaista 
järjestelmää (mikä koskee myös Konrad Szymańskin mietintöön tehtyjä tarkistuksia nro 19, 
20, 21, 22, 23, ja 24).

Tarkistuksen esittäjät: Adam Jerzy Bielan ja Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 90
10 artiklan 1 kohta

(1) Yhteiset ohjelmat panee tavallisesti 
täytäntöön jossakin jäsenvaltiossa sijaitseva 
yhteinen hallintoviranomainen.

(1) Toimintaohjelmat panee tavallisesti 
hajautetusti täytäntöön jossakin 
jäsenvaltiossa sijaitseva yhteinen 
hallintoviranomainen ja yhteinen 
sihteeristö.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 91
10 artiklan 3 kohta

(3) ’Yhteisellä hallintoviranomaisella’ 
tarkoitetaan mitä tahansa kansallista, 
alueellista tai paikallista viranomaista tai 
julkista tai yksityistä elintä, myös valtiota, 
jonka yhteiseen ohjelmaan osallistuvat 
jäsenvaltiot ja kumppanimaat ovat yhteisesti 
nimenneet ja jolla on rahoitukselliset ja 
hallinnolliset valmiudet hallinnoida yhteisön 
apua ja joka on oikeustoimikelpoinen 
tekemään tämän asetuksen tarkoitusta varten 
tarvittavat sopimukset. 

(3) ’Yhteisellä hallintoviranomaisella’ 
tarkoitetaan mitä tahansa kansallista, 
alueellista tai paikallista viranomaista tai 
julkista tai yksityistä elintä, myös valtiota, 
jonka yhteiseen ohjelmaan osallistuvat 
jäsenvaltiot ja kumppanimaat ovat yhteisesti 
nimenneet ja jolla on rahoitukselliset ja 
hallinnolliset valmiudet hallinnoida yhteisön 
apua ja joka on oikeustoimikelpoinen 
tekemään tämän asetuksen tarkoitusta varten 
tarvittavat sopimukset. Rajat ylittävän 
yhteistyön yhteydessä yhteinen 
hallintaviranomainen sijoitetaan 
asianomaisen jäsenvaltion raja-alueelle

Or. fi
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Perustelu

Määritettäessä rajat ylittävien yhteistyöohjelmien hallintaviranomaista on noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta. Saavutettaisiin enemmän joustavuutta sekä naapurialueiden 
tavoitteisiin ja tarpeisiin liittyvää johdonmukaisuutta, jos tämä tehtävä annettaisiin asiaan 
suoraan liittyvien alueiden viranomaisille.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 92
11 artiklan 2 kohta

Täytäntöönpanosäännöt koskevat muun 
muassa varojen kohdentamisessa 
sovellettavia perusteita ja menettelyjä, 
yhteisrahoituksen astetta, yhteisten 
ohjelmien laadintaa, yhteisten hankkeiden 
valintaa, avun teknistä hallintaa ja 
varainhoitoa, varainhoidon valvontaa ja 
tilintarkastusta, seurantaa ja arviointia sekä 
näkyvyyttä ja julkisuutta. Niissä kuvataan 
myös vaihtoehtoiset hallintojärjestelmät 
erityisesti siirtymäkausien aikana.

Täytäntöönpanosäännöt koskevat muun 
muassa varojen kohdentamisessa 
sovellettavia perusteita ja menettelyjä, 
yhteisrahoituksen astetta, yhteisten 
ohjelmien laadintaa, yhteisen 
hallintoviranomaisen, 
ohjauskomitean/valvontakomitean ja 
yhteisen sihteeristön nimeämistä ja 
tehtäviä, menojen tukikelpoisuutta,
yhteisten hankkeiden valintaa, avun teknistä 
hallintaa ja varainhoitoa, varainhoidon 
valvontaa ja tilintarkastusta, seurantaa ja 
arviointia sekä näkyvyyttä ja julkisuutta.
Niissä kuvataan myös vaihtoehtoiset 
hallintojärjestelmät erityisesti 
siirtymäkausien aikana.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosääntöjen pitää sisältää myös rajat ylittävien ohjelmien hallintoviranomaisen 
nimeämistä ja perustamista koskevat säännöt. Täytäntöönpanosäännöissä asetetaan 
suuntaviivat yhteisten toimintaohjelmien toteuttamisen valmistelemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 93
11 artiklan 2 kohta

(2) Täytäntöönpanosäännöt koskevat muun 
muassa varojen kohdentamisessa 
sovellettavia perusteita ja menettelyjä,
yhteisrahoituksen astetta, yhteisten 

(2) Täytäntöönpanosäännöt koskevat muun 
muassa yhteisrahoituksen astetta, yhteisten 
ohjelmien laadintaa, yhteisen viranomaisen 
nimeämistä ja tehtäviä, tukikelpoisia 



AM\575634FI.doc 39/47 PE 360.354v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

ohjelmien laadintaa, yhteisten hankkeiden
valintaa, avun teknistä hallintaa ja 
varainhoitoa, varainhoidon valvontaa ja 
tilintarkastusta, seurantaa ja arviointia sekä 
näkyvyyttä ja julkisuutta.

kustannuksia, yhteisten hankkeiden 
valintaa, avun teknistä hallintaa ja 
varainhoitoa, varainhoidon valvontaa ja 
tilintarkastusta, seurantaa ja arviointia sekä 
näkyvyyttä ja julkisuutta.

Or. fi

Perustelu

On tärkeää, että komission toimeenpanosäännöillä säädetään tarkemmin yhteisen 
viranomaisen nimeämisestä ja tehtävistä sekä tukikelpoisista kustannuksista. 7 artiklan 
3 a (uusi) kohtaan tehty tarkistus puolestaan liittyy allokointikriteereihin, joiden jakoperusteet 
tulisi määritellä jo asetustekstissä. 

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 94
13 artiklan 4 kohta

(4) Komissio ilmoittaa erityistoimenpiteet 
tiedoksi jäsenvaltioille kuukauden kuluessa 
siitä, kun se on tehnyt niitä koskevan 
päätöksen.

(4) Komissio ilmoittaa erityistoimenpiteet 
tiedoksi jäsenvaltioille ja Euroopan 
parlamentille kuukauden kuluessa siitä, kun 
se on tehnyt niitä koskevan päätöksen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 95
14 a artikla (uusi)

(14 a) Rajat ylittävän yhteistyön avun tyypit
Tukikelpoisuus
Rajat ylittävän yleisen yhteistyön 
kehittäminen rahoittamalla yhteisiä 
taloudellisia ja sosiokulttuurisia toimia ja 
toimenpiteitä, jotka edistävät rajat ylittävien 
alueiden kestävää alueellista kehitystä, 
ennen kaikkea
(a) tukemalla rajat ylittävien alueiden 
taloudellisen rakenteen kehittämistä, 
erityisesti pk-yritysten, matkailun, 
tutkimuksen ja kehityksen sekä rajat 
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ylittävän kaupan kehittämistä;
(b) edistämällä yhteistä ympäristönsuojelua 
ja -hallintaa sekä riskien ehkäisyä, joihin 
kuuluu rajat ylittävän infrastruktuurin 
perustaminen puhtaan veden jakelua, 
kiinteän jätteen ja jäteveden käsittelyä sekä 
uusiutuvan energian ja perinteisen 
energian jakelua varten;

(c) vähentämällä eristäytyneisyyttä 
investoimalla infrastruktuuriin, jolla 
lisätään yhteyksiä sinne, mistä ne 
puuttuvat, ja parannetaan toissijaisia 
yhteyksiä liikenne-, tieto- ja 
viestintäverkostojen ja -palvelujen 
saatavuuden parantamiseksi;
(d) edistämällä työntekijöiden liikkumista 
rajojen yli, rajat ylittävien työmarkkinoiden 
yhdentymistä, yhteisiä paikallisia 
työllisyysaloitteita tai koulutusta, sosiaalista 
osallisuutta koskevia toimenpiteitä sekä 
inhimillisten voimavarojen ja muiden 
resurssien jakamista tutkimusta ja teknistä 
kehittämistä varten;
(e) kehittämällä ja edistämällä rajat 
ylittävää sosiokulttuurista yhteistyötä, 
mukaan luettuna esimerkiksi kulttuurin, 
koulutuksen ja terveydenhoidon alojen 
yhteiset infrastruktuurit.

Or. en

Perustelu

INTERREG-yhteisöaloitteeseen kuuluva rajat ylittävä yhteistyö EU:ssa sekä suurelta osin 
myös PHARE- ja TACIS-ohjelmien rajat ylittävä yhteistyö on erityisesti alueellisesti tai 
paikallisesti tehtävää valtioiden välistä kumppanuusyhteistyötä. Tämä pitäisi myös ottaa 
huomioon naapuruus- ja kumppanuusohjelmassa. Näin ollen myös tukikelpoiset toimenpiteet 
eroavat kansallisista tukikelpoisista toimenpiteistä. Edellä esitetty luettelo on yhdenmukainen 
Euroopan aluekehitysrahaston rajat ylittävän yhteistyön tukikelpoisten toimenpiteiden kanssa 
(kappale ”Alueellinen yhteistyö”).
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Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 96
14 artiklan d kohta

(d) kansainväliset organisaatiot, mukaan 
luettuina alueelliset organisaatiot, YK:n 
elimet, yksiköt ja operaatiot, kansainväliset 
rahoituslaitokset ja kehityspankit sikäli kuin 
ne edistävät tämän asetuksen tavoitteita;

(d) kansainväliset organisaatiot, mukaan 
luettuina alueelliset organisaatiot, YK:n 
elimet, yksiköt ja operaatiot, kansainväliset 
rahoituslaitokset ja kehityspankit sikäli kuin 
ne edistävät rajat ylittävää yhteistyötä, 
kuten tämän asetuksen tavoitteista voidaan 
päätellä;

Or. en

Perustelu

Tietyissä tilanteissa EU:n rajaseuduille tarkoitetut Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen varat voidaan käyttää järjestöihin yms., jotka eivät saaneet aikaisemmin 
rahoitusta rajat ylittävää yhteistyötä varten.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 97
14 artiklan f kohta

(f) Euroopan unionin erillisvirastot; (f) Euroopan unionin erillisvirastot sikäli 
kuin ne edistävät rajat ylittävää yhteistyötä, 
kuten tämän asetuksen tavoitteista voidaan 
päätellä;

Or. en

Perustelu

Tietyissä tilanteissa EU:n rajaseuduille tarkoitetut Euroopan naapuruus- ja 
kumppanuusvälineen varat voidaan käyttää järjestöihin yms., jotka eivät saaneet aikaisemmin 
rahoitusta rajat ylittävää yhteistyötä varten.

Tarkistuksen esittäjä: Jan Olbrycht 

Tarkistus 98
14 artiklan f kohta

(f) Euroopan unionin erillisvirastot; (f) Euroopan unionin erillisvirastot ja muut 
tämän asetuksen tavoitteiden 
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saavuttamiseksi perustettavat EU:n elimet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 99
14 artiklan h kohdan x alakohta

x. kaikki valtiosta riippumattomat yhteisöt ja 
itsenäiset säätiöt, jotka todennäköisesti 
voivat edistää kehitystä,

x. rajat ylittävät yhteisöt, valtiosta 
riippumattomat yhteisöt ja itsenäiset säätiöt,

Or. en

Perustelu

Koska rajat ylittävät yhteisöt voisivat auttaa merkittävällä tavalla saavuttamaan Euroopan 
naapuruus- ja kumppanuusvälineen tavoitteet, ne on tärkeää mainita, vaikka niiden 
voidaankin katsoa kuuluvan joihinkin muihin tukikelpoisiin luokkiin. Tällä tarkoitetaan rajat 
ylittäviä yhteisöjä (ei alueiden välisiä yhteisöjä), jotka voivat edistää tavoitteiden 
saavuttamista merkittävästi. Koska alueiden väliset yhteisöt voisivat auttaa merkittävällä 
tavalla saavuttamaan Euroopan naapuruus- ja kumppanuusvälineen tavoitteet, ne on tärkeää 
mainita, vaikka niiden voidaankin katsoa kuuluvan joihinkin muihin tukikelpoisiin luokkiin.

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 100
15 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvät 
kohdennetut toimenpiteet, joiden 
toteutukseen osallistuu jäsenvaltioiden 
lähettämiä julkisen alan asiantuntijoita 
erityisten sääntöjen mukaisesti;

(a) hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvät 
kohdennetut toimenpiteet, joiden 
toteutukseen osallistuu jäsenvaltioiden 
lähettämiä julkisen alan asiantuntijoita ja 
niiden alue- ja paikallisviranomaisia 
erityisten sääntöjen mukaisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjät: Adam Jerzy Bielan ja Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 101
15 artiklan 2 kohdan a alakohta
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(a) hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvät 
kohdennetut toimenpiteet, joiden 
toteutukseen osallistuu jäsenvaltioiden 
lähettämiä julkisen alan asiantuntijoita 
erityisten sääntöjen mukaisesti;

(a) hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvät 
kohdennetut toimenpiteet, joiden 
toteutukseen osallistuu jäsenvaltioiden 
lähettämiä julkisen alan asiantuntijoita ja 
niiden alue- ja paikallisviranomaisia 
erityisten sääntöjen mukaisesti;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 102
15 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvät 
kohdennetut toimenpiteet, joiden 
toteutukseen osallistuu jäsenvaltioiden 
lähettämiä julkisen alan asiantuntijoita 
erityisten sääntöjen mukaisesti;

(a) hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvät 
kohdennetut toimenpiteet, joiden 
toteutukseen osallistuu jäsenvaltioiden 
lähettämiä julkisen alan asiantuntijoita ja 
niiden alueviranomaisia erityisten sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

EU:n alueviranomaisilla on runsaasti kokemusta, jota ne voivat jakaa Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvien maiden vastaavien viranomaisten kanssa. Tällaiset 
hallinnollista yhteistyötä koskevat toimenpiteet voivat edistää merkittävästi ruohonjuuritason 
demokratian kehittämistä.

Tarkistuksen esittäjä: Jan Olbrycht 

Tarkistus 103
15 artiklan 2 kohdan g alakohta

(g) kansainvälisten ja alueellisten 
organisaatioiden, muiden avunantajien tai 
kumppanimaiden perustamiin rahastoihin 
maksettavat osuudet;

(g) Euroopan unionin, jäsenvaltioiden, 
kansainvälisten ja alueellisten 
organisaatioiden, muiden avunantajien tai 
kumppanimaiden perustamiin rahastoihin 
maksettavat osuudet;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Elisabeth Schroedter 

Tarkistus 104
16 artiklan 1 kohta

(1) Yhteisön rahoituksella voidaan myös 
kattaa menoja, jotka liittyvät tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja sen 
tavoitteiden saavuttamiseksi välittömästi 
tarvittaviin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimiin, kuten 
selvityksiin, kokouksiin, tiedotus-, valistus-, 
koulutus- ja julkaisutoimintaan, 
tietojenvaihdon tietoverkkoihin sekä 
muuhun hallinnolliseen ja tekniseen apuun, 
jota komissio mahdollisesti käyttää 
ohjelmien hallinnoinnissa. Sillä katetaan 
myös komission lähetystöissä syntyvät 
menot, jotka liittyvät tämän asetuksen 
nojalla rahoitettavien toimien hallinnointiin 
tarvittavaan hallinnolliseen tukeen.

(1) Yhteisön rahoituksella voidaan myös 
kattaa menoja, jotka liittyvät tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja sen 
tavoitteiden saavuttamiseksi välittömästi 
tarvittaviin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimiin, kuten 
selvityksiin, kokouksiin, tiedotus-, valistus-, 
koulutus- ja julkaisutoimintaan, 
kumppaneille suunnattuihin 
koulutustoimenpiteisiin, joilla 
mahdollistetaan heidän osallistumisensa 
ohjelmien eri vaiheisiin, tietojenvaihdon 
tietoverkkoihin, tekniseen apuun 
Euroregions-alueiden ja niiden 
sihteeristöjen perustamiseksi sekä muuhun 
hallinnolliseen ja tekniseen apuun, jota 
komissio mahdollisesti käyttää ohjelmien 
hallinnoinnissa. Sillä katetaan myös 
komission lähetystöissä syntyvät menot, 
jotka liittyvät tämän asetuksen nojalla 
rahoitettavien toimien hallinnointiin 
tarvittavaan hallinnolliseen tukeen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 105
17 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) jäsenvaltiot, erityisesti niiden julkiset ja 
puolijulkiset yhteisöt;

(a) jäsenvaltiot, erityisesti niiden alue- tai 
paikallistaso sekä julkiset ja puolijulkiset 
yhteisöt;

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävässä yhteistyössä alue- tai paikallistaso on tärkein taso.
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Tarkistuksen esittäjä: Paavo Väyrynen 

Tarkistus 106
17 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) muut avunantajamaat, erityisesti niiden 
julkiset ja puolijulkiset yhteisöt;

(b) ETA-maat, Sveitsi ja muut 
avunantajamaat, erityisesti niiden julkiset ja 
puolijulkiset yhteisöt;

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksessa ei oteta huomioon ETA-maiden eikä Sveitsin roolia 
yhteistyökumppaneina ja avunantajavaltioina. Erityisesti pohjoiset naapurimme ja 
kumppanimme Norja ja Islanti osallistuvat aktiivisesti sekä kahden- että monenväliseen 
yhteistyöhön pohjoisilla alueilla. Molemmat maat ovat Itämeren valtioiden neuvoston, 
Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston varsinaisia jäseniä. Kehittäessämme 
Euroopan naapuruuspolitiikkaa meidän pitäisi ottaa perinpohjaisesti huomioon kaikki 
eteläiset, itäiset ja pohjoiset naapurimme. Lisäksi meidän pitäisi käyttää tehokkaasti Norjan 
ja Sveitsin kaltaisten maiden taloudellisia resursseja Euroopan naapuruuspolitiikan 
yhteisrahoituksessa.

Tarkistuksen esittäjä: Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 107
19 artiklan 1 kohta

(1) Maksusitoumukset tehdään 9 artiklan 
5 kohdan, 12 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 
1 kohdan ja 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
tehtyjen komission päätösten pohjalta.

(1) Monivuotiset maksusitoumukset tehdään 
9 artiklan 5 kohdan, 12 artiklan 1 kohdan, 
13 artiklan 1 kohdan ja 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti tehtyjen komission päätösten 
pohjalta.

Or. en

Perustelu

Monivuotiset maksusitoumukset ovat rakennerahastojen keskeinen tekijä ja ratkaisevan 
tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n ulkorajoilla tehtävää rajat ylittävää yhteistyötä 
kehitetään laadullisesti ja että EU:n rajaseudut saavat tasapuoliset lähtökohdat EU:n 
sisärajoihin nähden. 
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Tarkistuksen esittäjä: Paavo Väyrynen 

Tarkistus 108
21 artiklan 2 kohdan 3 luetelmakohta

– mistä tahansa Euroopan talousalueen 
jäsenvaltiosta.

– mistä tahansa Euroopan talousalueen 
jäsenvaltiosta tai Sveitsistä.

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksessa ei oteta huomioon ETA-maiden eikä Sveitsin roolia 
yhteistyökumppaneina ja avunantajavaltioina. Erityisesti pohjoiset naapurimme ja 
kumppanimme Norja ja Islanti osallistuvat aktiivisesti sekä kahden- että monenväliseen 
yhteistyöhön pohjoisilla alueilla. Molemmat maat ovat Itämeren valtioiden neuvoston, 
Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston varsinaisia jäseniä. Kehittäessämme 
Euroopan naapuruuspolitiikkaa meidän pitäisi ottaa perinpohjaisesti huomioon kaikki 
eteläiset, itäiset ja pohjoiset naapurimme. Lisäksi meidän pitäisi käyttää tehokkaasti Norjan 
ja Sveitsin kaltaisten maiden taloudellisia resursseja Euroopan naapuruuspolitiikan 
yhteisrahoituksessa.

Tarkistuksen esittäjä: Gisela Kallenbach 

Tarkistus 109
28 artikla 1 a kohta (uusi)

(1 a) Tuen maksamista ei aloiteta tai se 
keskeytetään, jos avunsaaja toteuttaa 
jonkin toimenpiteensä tai jotakin 
toimintaansa tavalla, joka rikkoo yhteisön 
säännöstöä tai kansainvälisen 
julkisoikeuden jotakin perusperiaatetta, 
joka koskee ihmisoikeuksien suojelua, 
mukaan luettuina Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut oikeudet ja 
oikeudet, joiden tunnustetaan olevan 
keskeisiä kehitystä koskevan oikeuden 
käyttämiseksi EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Riitta Myller 

Tarkistus 110
29 artikla

(29) Rahoitusohje tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2007–
2013 on 14 929 miljoonaa euroa. 
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuotuiset 
määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

(29) Rahoitusohje tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2007–
2013 on 14 929 miljoonaa euroa, josta xxx 
euroa allokoidaan raja-
alueyhteistyöohjelmille. Budjettivallan 
käyttäjä hyväksyy vuotuiset määrärahat 
rahoitusnäkymien rajoissa.

Or. fi

Perustelu

Raja-alueyhteistyö tuo lisäarvoa itse alueiden lisäksi myös koko Euroopan unionille. 
Pääsääntöisesti seitsemäksi vuodeksi suunniteltavat ja toteutettavat ohjelmat edellyttävät 
varmuutta raja-alueyhteistyöohjelmien kokonaisrahoituksesta.


