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1. Taustaa

Kansalliset rajat erottavat rajaseutuyhteisöjä taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti ja 
estävät alueiden johdonmukaista hallinnointia. Tähän asti nämä valtakunnan syrjäseuduiksi 
mielletyt alueet on kansallisessa politiikassa usein laiminlyöty. Yhtenäismarkkinat ja talous-
ja rahaliitto (EMU) sekä näköpiirissä oleva laajentuminen ovat kuitenkin vähitellen 
muuttamassa tätä kehityssuuntaa, ja rajaseutuyhteistyöstä on tullut yksi Euroopan 
yhdentymisen suurista haasteista.

Euroopan unionin perustavoitteisiin kuuluu taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittaminen rajat ylittävien, valtioiden välisten ja alueiden välisten 
yhteistyötoimien avulla. Samalla se edistää Euroopan alueen yhdentymistä sekä tasapainoista 
ja sopusointuista kehitystä.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 159 artiklan kolmannessa kohdassa määrätään, että 
perustamissopimuksessa tarkoitetun taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan 
tavoitteen toteuttamiseksi voidaan päättää rahastojen ulkopuolisista erityistoimista 
rajoittamatta yhteisön muussa politiikassa päätettyjen toimenpiteiden soveltamista.

Tältä oikeudelliselta perustalta ja rakennerahastoista annetun yleisasetuksen mukaisesti luotiin 
vuonna 1989 Interreg-yhteisöaloite. Tämä toimintaohjelma täydentää rakennerahastojen 
toimenpiteitä rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön edistämiseksi. 
Interreg III on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) nykyinen Euroopan unionin alueiden 
yhteistyötä koskeva yhteisöaloite vuosiksi 2000–2006. Interreg III -aloitteessa on kolme 
ohjelmalohkoa: ohjelmalohko A (rajat ylittävä yhteistyö), ohjelmalohko B (valtioiden välinen 
yhteistyö) ja ohjelmalohko C (alueiden välinen yhteistyö). Ohjelmalohkon A tavoitteena on 
naapurialueiden viranomaisten välinen, rajat ylittävä yhteistyö, ja sillä pyritään kehittämään 
rajojen yli toimivia taloudellisia ja sosiaalisia keskuksia yhteisten strategioiden avulla. 
Ohjelmalohkossa B pyritään alue- ja paikallisviranomaisten harjoittamalla valtioiden välisellä 
yhteistyöllä edistämään Euroopan laajojen alueryhmien alueellista yhdentymistä.
Tarkoituksena on edistää yhteisön kestävää, sopusointuista ja tasapainoista kehitystä ja 
tehokkaampaa alueellista yhdentymistä jäsenyyttä hakevien maiden ja muiden naapurimaiden 
kanssa. Ohjelmalohkossa C puolestaan keskitytään alueiden väliseen yhteistyöhön ja pyritään 
tehostamaan aluekehitystä ja koheesiota koskevia politiikkoja ja välineitä verkottumisen 
avulla etenkin alueilla, jotka ovat jääneet jälkeen kehityksessä tai joilla on meneillään 
rakennemuutos.

Taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevässä kolmannessa väliraportissaan1 komissio 
ehdottaa, että vuosina 2007–2013 koheesiopolitiikan ensisijaisiksi tavoitteiksi otettaisiin 
kolme perustavoitetta: lähentyminen, kilpailukyky ja yhteistyö. "Alueellinen yhteistyö" 
perustuu Interregin kolmesta ohjelmalohkosta (A, B ja C) saatuun kokemukseen, ja sillä 
pyritään edistämään sopusointuista ja tasapainoista kehitystä kaikkialla Euroopan unionin 
alueella tukemalla sen eri osatekijöiden yhteistyötä rajat ylittävällä, valtioiden välisellä ja 
alueiden välisellä tasolla yhteisön kannalta tärkeissä kysymyksissä (ns. valtavirtaistaminen). 
Komissio ehdotti tähän liittyen uutta oikeudellista välinettä eurooppalaisen yhteistyörakenteen 
muodossa ("alueyhteisöjen rajatylittävä väline"), jotta jäsenvaltiot, alueet ja 

  
1 Komission tiedonanto. Taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kolmas väliraportti. KOM(2004)0107 
lopullinen, 17.2.2004.
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paikallisviranomaiset voivat selviytyä sekä yhteisön ohjelmiin liittyvistä että niihin 
liittymättömistä oikeudellisista ja hallinnollisista ongelmista, joihin perinteisesti törmätään 
rajat ylittävien ohjelmien ja hankkeiden hallinnossa. Tavoitteena on delegoida tälle uudelle 
oikeudelliselle rakenteelle valtuudet panna viranomaisten puolesta täytäntöön yhteistyötoimia.

Euroopan parlamentti on aina puolustanut rajat ylittävien, valtioiden välisten ja alueiden 
välisten yhteistyötoimien merkitystä Euroopan yhdentymisessä1 sekä pitänyt tärkeänä, että 
alueellista yhteistyötä varten otetaan käyttöön erillinen tavoite ottaen huomioon, että Interreg-
aloite on onnistuneesti edistänyt yhteistyökulttuurin syntymistä ja lujittumista. Se on myös 
hyväksynyt yhteisen oikeudellisen välineen luomisen, jotta jäsenvaltiot, alueet ja paikalliset 
viranomaiset voivat tehokkaammin hallinnoida rajat ylittäviä ohjelmia2.

Ehdotuksessa Euroopan perustuslaiksi mainitaan useasti alueellinen yhteenkuuluvuus eikä 
puhuta enää pelkästään taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja se tunnustetaan 
yhdeksi unionin tavoitteeksi ja unionin jaettuun toimivaltaan kuuluvaksi alaksi3. 
Perustuslakiehdotuksen III-220 artiklassa (nykyisen EY:n perustamissopimuksen 158 artikla) 
määrätään, että erityistä huomiota on kiinnitettävä muun muassa rajaseutualueisiin.

Toinen keskinäisen rajaseutuyhteistyön helpottamiseen ja edistämiseen tarkoitettu väline on 
eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä. Ryhmittymä on yhteisön oikeudessa tunnustettu 
oikeushenkilö, ja sen tavoitteena on helpottaa ja edistää jäsentensä taloudellista toimintaa 
yhdistämällä resurssit, toiminta ja toimivaltuudet. Yhdistämisen avulla päästään parempiin 
tuloksiin kuin silloin, jos jäsenet toimisivat erikseen.

2. Ehdotus asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY)

Rajat ylittävien, valtioiden välisten ja alueiden välisten yhteistyötoimien toteuttamisessa ja 
hallinnoinnissa erilaisten kansallisten lainsäädäntöjen ja menettelyjen mukaisesti on ollut 
merkittäviä ongelmia. Yhteisön tasolla on toteutettava aiheellisia toimenpiteitä näiden 
ongelmien ratkaisemiseksi.

Komissio on antanut uusia asetusehdotuksia rahastojen ja rakennevälineiden saattamiseksi 
ajan tasalle vuosina 2007–2013. Tähän liittyen se esitti 14. heinäkuuta 2004 uutta asetusta, 
jossa säädetään jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallisyhteisöjen mahdollisuudesta perustaa 
rajaseutuyhteistyöelimiä, niin sanottuja eurooppalaisia rajaseutuyhteistyöyhtymiä (ERY)4. 
Ehdotus asetukseksi rajaseutuyhteistyöelimistä seuraa loogisesti komission ehdotuksesta ottaa 
käyttöön uusi tavoite 3 (alueiden välinen yhteistyö). Se liittyy myös ehdotukseen asetukseksi 
kahta rakennerahastoa (EAKR ja ESR) sekä koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä.

  
1 Päätöslauselma raja-alue- ja alueiden välisestä yhteistyöstä, 16.5.1997 (A4-161/1997, esittelijä Miller), 
päätöslauselma raja-alue- ja alueiden välisestä yhteistyöstä, 9.6.1992 (A3-188/92, esittelijä Cushnahan) sekä 
päätöslauselma raja-alueyhteistyöstä Euroopan yhteisön sisärajoilla, 12.3.1987 (A2-170/86, esittelijä Poetschki).
2 Päätöslauselma taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevästä kolmannesta väliraportista, 22.4.2004 
(A5-272/2004, esittelijä Hatzidakis), 40–47 kohta.
3 I-3, I-14 ja II-96 artikla. Mainitut perustuslain artiklat ovat uusimmasta käytettävissä olevasta versiosta: 
CIG 87/04, Bryssel, 6.8.2004.
4 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY). 
KOM(2004)0496 lopullinen.
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Koska jäsenvaltiot eivät pysty tehokkaasti luomaan tässä asetuksessa tarkoitettuja 
rajaseutuyhteistyön edellytyksiä ja koska tällaiset edellytykset on tästä syytä parempi luoda 
yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa 
määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa tarkoitetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä ERY:n käyttö on vapaaehtoista ja kunkin jäsenvaltion 
perustuslaillista järjestystä noudatetaan.

Tämä uusi oikeudellinen väline, joka perustuu perustamissopimuksen 159 artiklan 
kolmanteen kohtaan, tarjoaa vapaaehtoiset puitteet rajaseutuyhteistyöhön tarkoitettujen 
eurooppalaisten elinten perustamiselle olemassa olevien esteiden poistamiseksi. Uutena 
välineenä se vaikuttaa jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi on korostettava, 
että ryhmittymä ei ole pakollinen vaan ainoastaan "vapaaehtoinen", mikä ilmentää sen 
pyrkimystä yhteistyöhön: asetusehdotuksen johdanto-osan 7 kappaleen mukaan "ERY:n 
käytön on oltava vapaaehtoista". Elimille annetaan oikeushenkilöllisyys, jotta ne voivat 
toteuttaa rajaseutuyhteistyöohjelmia jäsentensä välisellä sopimuksella. Jäsenet voivat olla 
valtioita, alue- tai paikallisviranomaisia, julkisia elimiä tai muuntyyppisiä yhteisöjä. 
Välineellä voidaan näin edistää ja helpottaa alue- ja paikallisviranomaisten 
rajaseutuyhteistyötä molemmin puolin rajaa ja helpottaa käytännössä syntyviä oikeudellisia ja 
institutionaalisia vaikeuksia.

Yhtenä uutuutena nykyisiin rahoitusvälineisiin nähden on se, että ERY voi huolehtia 
Euroopan unionin osarahoittamien rajaseutuyhteistyöohjelmien täytäntöönpanon lisäksi myös 
minkä tahansa muun toimen toteutuksesta riippumatta siitä, osallistuuko yhteisö rahoitukseen 
vai ei. ERY:n yleisistä tavoitteista, jotka ilmoitetaan asetusehdotuksen johdanto-osan 
6 kappaleessa (rajaseutuyhteistyötoimet, joiden rahoitukseen yhteisö ei osallistu) voi päätellä, 
että tästä voi olla hyötyä rakennepolitiikan tavoitteiden lisäksi myös monissa muissa 
tarkoituksissa.

Myös seuraavat asetusehdotuksen osa-alueet kannattaa mainita:

– ERY:n kokoonpano (2 artikla): ERY:yn voivat kuulua jäsenvaltiot sekä alue- ja 
paikallisviranomaiset ja/tai muut paikalliset julkiset elimet. Niiden perustamisesta päätetään 
sen jäsenten aloitteesta, ja jäsenet voivat päättää perustaa erillisen oikeussubjektin tai 
delegoida hallinnon jollekin jäsenistä.

– ERY:n toimivaltuudet (3 artikla): ERY:n toimivaltuudet vahvistetaan jäsenten 
välillä tehtävän eurooppalaista rajaseutuyhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti. Tätä 
varten ERY:llä on kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilön asema. ERY:lle voidaan 
antaa seuraavat tehtävät:

• yhteisön erityisesti rakennerahastoista osarahoittamien rajaseutuyhteistyöohjelmien 
täytäntöönpano

• minkä tahansa muun rajaseutuyhteistyötoimen toteuttaminen riippumatta siitä, 
osallistuuko yhteisö rahoitukseen vai ei.
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– Eurooppalaista rajaseutuyhteistyötä koskeva sopimus (4 artikla): ERY syntyy 
sopimuksella, jossa on täsmennettävä sen tehtävä, yhtymän kesto ja sen purkamisedellytykset. 
Sopimuksessa, joka voi koskea ainoastaan rajaseutuyhteistyön alaa, on määriteltävä myös 
kunkin jäsenen vastuu ERY:n ja kolmansien osapuolten suhteen. Siinä on myös vahvistettava 
jäsenvaltioihin sovellettava lainsäädäntö sekä riita-asioissa toimivaltainen tuomioistuin, joka 
on sen jäsenvaltion tuomioistuin, jonka lainsäädäntö on valittu sovellettavaksi. Lisäksi 
sopimus on annettava tiedoksi kaikille jäsenille sekä osallistuville jäsenvaltioille.

– ERY:n perussääntö (5 artikla): ERY vahvistaa perussääntönsä sopimuksen 
perusteella. Perussäännössä on mainittava seuraavat seikat:

• jäsenluettelo

• ERY:n tarkoitus ja tehtävä sekä sen jäsensuhteet

• ERY:n nimi ja kotipaikka

• ERY:n elimet, toimivaltuudet, toiminta, jäsenten edustajien lukumäärä eri elimissä

• päätöksentekomenettely

• työkieli tai työkielet

• toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

• jäsenten rahoitusosuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä talousarvioon ja 
kirjanpitoon sovellettavat säännöt

• riippumaton tilintarkastuselin ja ulkopuolinen tilintarkastaja.

– ERY:n elimet (6 artikla): ERY:ä edustaa johtaja, joka toimii ERY:n nimissä ja 
puolesta. ERY voi kutsua koolle jäsentensä edustajien kokouksen. Perussäännössä voidaan 
vahvistaa lisäelimiä.

– ERY:n talousarvio (7 artikla): ERY laatii ohjeellisen vuotuisen talousarvion, jonka 
sen jäsenet hyväksyvät. Lisäksi ERY laatii vuotuisen toimintakertomuksen, jonka jäsenistä 
koostuvat riippumattomat asiantuntijat varmentavat. Jäsenten taloudellinen vastuu on 
suhteessa heidän rahoitusosuuteensa talousarviosta, kunnes ERY:n velat on maksettu. ERY:n 
olemassaolo ei kuitenkaan vaikuta jäsenvaltioiden ja muiden viranomaisten 
rahoitusvastuuseen.

– Julkisuus ja voimaantulo (8 ja 9 artikla): ERY:n perustamissopimus julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kaikki jäsenvaltiot tunnustavat ERY:n 
oikeuskelpoisuuden julkaisuhetkestä alkaen. ERY tulee voimaan 1. tammikuuta 2007.
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3. Kiistanalaiset kohdat

– Tavoite: Asetusehdotuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaan ERY:n tavoitteena on 
helpottaa ja edistää jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallisviranomaisten rajaseutuyhteistyötä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. Voidaan kuitenkin 
kysyä, mikä on välineen päätavoite. Mahdollisuuksia on kolme:

Ø Se on oikeudellinen väline, jota käytetään rakennerahastojen tavoitteen 3 
puitteissa. Tavoitteen toimenpideohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot voivat käyttää 
sitä ohjelman hallinnoinnissa ja delegoida ohjelmalle hallintoviranomaisen ja 
yhteisen teknisen sihteeristön tehtäviä. On kuitenkin muistettava, että kunkin 
jäsenvaltion taloudellinen vastuu jatkuu edelleen (EAKR-asetusehdotuksen 
18 artikla).

Ø Se on komission perustuslailliseen ehdotukseen perustuva väline, joka palvelee 
edellä mainittuja tavoitteita, joita toteutetaan ilman yhteisön rahoitusta.

Ø Kolmantena vaihtoehtona vaikuttaisi olevan julkinen elin, joka täyttää edellä 
mainitut tavoitteet joko yhteisön osarahoituksella tai ilman sitä.

– Oikeusperusta: Vaihtoehtoja on kaksi:

EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 159 ARTIKLAN KOLMANTEEN KOHTAAN PERUSTUVAT 
TOIMET

Artikla mahdollistaa rakennerahastojen ulkopuoliset erityistoimet suuremman taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen toteuttamiseksi1. Toimi edellyttäisi erillistä 
komission ehdotusta, ja siihen sovellettaisiin yhteispäätösmenettelyä (251 artikla) ja 
määräenemmistöä.

EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 308 ARTIKLA VAIHTOEHTOISENA OIKEUSPERUSTANA

Perustamissopimuksen 308 artiklassa määrätään, että yhteisö voi toimia saavuttaakseen 
tavoitteensa, mikäli perustamissopimuksessa ei ole määrätty tarvittavista erityisvaltuuksista. 
Tällaisessa tapauksessa neuvoston on tehtävä toimintaa koskeva päätös yksimielisesti. 
Yhteispäätösmenettelyä ei myöskään voitaisi soveltaa, ja – mitä tulee menettelyyn –
komission olisi annettava aivan uusi ehdotus.

Aseman ongelma: Komission tekstistä ei käy selvästi ilmi, luodaanko ERY-välineellä vain 
uusi oikeussubjekti, joka voisi hoitaa vain nimenomaisesti yksilöityjä tehtäviä, vai 
perustetaanko siinä julkisoikeudellinen elin hoitamaan julkisia palveluja jäsentensä sijaan. 
Tätä varten voitaisiin myös ehdottaa säännöksiä, joissa käsitellään jopa itse ERY:n 
perustamista.

Jäsenyys: Jäsenvaltioiden roolia on selvennettävä. Ilmeisesti ne voivat joko olla ERY:n 
täysjäseniä tai ne pelkästään osallistuvat uuden elimen sopimuksen ja perussäännön 
hyväksymiseen. Ehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot ja/tai ja 

  
1 Johdanto-osan 1 kappale.
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paikallisviranomaiset ja/tai paikalliset julkiset elimet voivat olla jäseniä, mutta vaikuttaa siltä, 
ettei valtionhallinto ole velvollinen osallistumaan.

On aihetta kysyä, pitäisikö ERY:n jäsenten olla yhdenvertaisia jäseniä toimivaltuuksien 
suhteen.

"Paikallisten julkisten elinten" käsitettä ei ole määritelty ehdotuksessa lainkaan. 
Potentiaalisten julkisten elinten toimivaltuuksien rajoittamiseksi on kenties tarpeen ilmaista 
asia tarkemmin.

'Vapaaehtoisuuden' merkitys uudessa välineessä: Asiassa on kaksi mahdollista 
tulkintaa. Molemmat viittaavat ERY:n perustamiseen liittyvään tahdonilmaukseen

joko

Ø ryhmittymän jäseniltä

tai

Ø jäsenvaltioilta1.

Vastuu

Asetusehdotuksen 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ERY on oikeushenkilö. Ehdotuksen 
3 artiklan 2 kohdassa kuitenkin viitataan 'oikeuskelpoisuuteen', joka on eri käsite. Lisäksi 
3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen – "ERY toimii (…) jäsentensä nimissä ja puolesta" 
– ja 7 artiklan 2 kohdan (jonka mukaan jäsenet ovat taloudellisessa vastuussa suhteessa heidän 
rahoitusosuuteensa talousarviosta) säännökset tekevät tilanteesta vielä epäselvemmän, sillä 
oikeushenkilöt toimivat yleensä omasta puolestaan. Tämän vuoksi on erittäin vaikeaa 
määritellä ERY:n ja sen jäsenten asema (Kuka on vastuussa kolmansille? Mikä on ERY:n 
jäsenten vastuu itse ERY:ä kohtaan?). Lisäksi 3 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetään, että ERY:n muodostaminen ei vaikuta sen jäsenten rahoitusvastuuseen. Kohdan 
sanamuodosta ei kuitenkaan käy ilmi, minkälaista vastuuta tässä tarkoitetaan. Siinä myös 
esitetään, että ERY:lle voitaisiin siirtää varoja ainoastaan sen jäsenten kautta. Voidaan myös 
kysyä, mitä oikeusaseman, soveltamisen ja tavoitteen, erityisesti toimivaltuuksien ja vastuun, 
kannalta merkitsee se, että yhdelle ERY:n jäsenelle annetaan kaikki ryhmittymän tehtävät 
3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

4. Alkuperäiset ehdotukset

Yhteisvastuullisuuden periaate, komission ehdotus ja tämän työasiakirjan III osassa mainitut 
seikat huomioon ottaen on tarpeen

Ø määritellä selvästi ERY:n tavoite. Esittelijä on komission kanssa yhtä mieltä siitä, 
että ERY-välinettä olisi käytettävä nopeuttamaan uuden tavoitteen 3 piiriin 
kuuluvia toimia ohjelmakautena 2007–2013. Tämän vuoksi vaikuttaa lisäksi 
tarpeelliselta, että komissio esittää tässä suhteessa kattavan perustelun 
ehdotukselle.

  
1 KOM(2004)0495 lopull, 14.7.2004, 18 artikla.
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Kuten edellä todetaan, oikeusperustana olisi aina käytettävä 159 artiklaa riippumatta siitä, 
toteutetaanko toimet rakennerahastoja koskevan lainsäädännön rajoissa, sillä näin käytössä on 
yhteispäätösmenettely, jolloin parlamentti osallistuu täysin päätöksentekoon ja neuvosto tekee 
päätökset määräenemmistöllä. Komissiokin tukee tätä.

Ø ilmaista selvästi ERY:n asema. Esittelijä suosittaa ymmärtämään ERY:n –
toimivaltuuksiensa suhteen – pelkästään yleensä oikeussubjektiksi (ts. ei 
nimenomaisesti julkiseksi elimeksi) ja korostamaan sitä, että hallintovaltuuksia ei 
missään tapauksessa voi delegoida ja ERY voi suorittaa ainoastaan sille 
nimenomaisesti annettuja tehtäviä. Lisäksi ERY:n olisi oltava olemassa 
oikeussubjektina (jolla on oikeushenkilöllisyys tai jolla ei sitä ole) jo sitovien 
kansallisten säädösten (esim. yhdistyslain) perusteella. Tätä varten olisi 
ehdotettava joko kaikille jäsenvaltioille yhteistä erityistä ERY:jen 
rekisteröintijärjestelmää tai luetteloa kaikkien jäsenvaltioiden ERY:ihin 
sovellettavista oikeudellisista välineistä.

Ø määritellä selvästi ERY:n jäsenyysperusteet: Esittelijä haluaisi korostaa, että 
ERY-välineen käytön yhdistäminen rakennerahastoihin merkitsee automaattisesti 
sitä, että se on jäsenvaltioiden hallitusten hallinnassa. Siksi jäsenvaltioiden ei 
tarvitse osallistua suoraan uuteen ERY-välineeseen.

Esittelijän kantaa tukee myös se, että jäsenvaltioiden ei tarvitse kansainvälisiä sopimuksia 
tehdäkseen tukeutua EU:n asetuksen, jotta ne olisivat päteviä.1

Esittelijä myös huomauttaa, että ERY:n jäsenillä pitäisi kaikilla olla samat toimivaltuudet. 
Esittelijän ehdotuksen tueksi on muistutettava, että Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun ehdotuksen 
neuvoston asetukseksi2 34 artiklan 4 kohdassa säädetään, että Euroopan alueiden välisen 
yhteistyön tavoitteen toimenpideohjelmat laaditaan sopivassa NUTS III -tason ryhmityksessä.

Esittelijän mukaan 2 artiklan 1 kohdassa jäseniksi mainitun "paikallisen julkisen elimen" 
käsite olisi määriteltävä lopullisessa asetuksessa rajoittavasti. Tätä varten komission olisi 
esitettävä asianmukaista muutosta.

Ø määritellä selvästi ERY:n vapaaehtoisuus: Esittelijä kannattaa selkeästi kumpaakin 
edellä mainittua tulkintaa.

Ø määritellä selvästi ERY:n ja sen jäsenten vastuun tyyppi ja laajuus

Esittelijä ehdottaa, että joko sovelletaan johdonmukaisesti oikeushenkilöllisyyden periaatteita, 
ts. ERY:n täyttä vastuuta velvoitteistaan, tai se rajataan koskemaan ainoastaan 
oikeuskelpoisuutta, jolloin ERY:n jäsenet ovat joko yhtäläisesti tai täydentävästi vastuussa 
velvoitteistaan. Kolmantena vaihtoehtona voisi olla toimiminen ainoastaan jäsenten 
"puolesta", mikä ei kuitenkaan edellytä oikeushenkilöllisyyttä eikä -kelpoisuutta.

  
1 Euroopan raja-alueiden yhdistyksen kommentit komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY), perustelut, 6.9.2004.
2 KOM(2004)0492 lopull., 14.7.2004.
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Ø selventää ERY-sopimuksen asemaa ja sitovuutta

Ehdotus ei juuri perusteluja kaipaa; se edeltää lisäsäännöksiä asetusehdotukseen lainsäätäjien 
tahdonilmaisun mukaisesti.

Ø selventää ERY:nä toimivan jäsenen toimivaltuuksia ja vastuuta

Tämäkään ei tunnu edellä esitetyn valossa kaipaavan perusteluja.

Johtopäätös:

Ehdotusta ei voi nykymuodossaan hyväksyä, sillä siihen on sisällyttävä jäsenvaltioiden 
vastuun selvempi juridinen määritelmä. Esittelijä pitää ehdotusta liian epämääräisenä ja 
katsoo, että toimen on oltava konkreettinen ja se on määriteltävä paremmin.


