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I JOHDANTO

1. Komissio antoi 14.7.2004 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY)1

2. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 6.4.20052.

3. Alueiden komitea antoi lausuntonsa 18.11.20043

4. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 6.7.2005 ensimmäisessä käsittelyssä4.

5. Komissio esitti muutetun ehdotuksensa 7.3.20065.

6. Neuvosto pääsi 5.5.2006 poliittiseen yhteisymmärrykseen yhteisen kannan vahvistamisesta 

perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti.

7. Neuvosto vahvisti 12 päivänä kesäkuuta 2006 ehdotusta koskevan yhteisen kannan sellaisena 

kuin se on asiakirjassa 9062/06.

II TAVOITE

8. Komission ehdotuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön yhteisötason yhteistyöväline, jonka 

nojalla yhteisössä voidaan perustaa oikeushenkilön asemassa olevia yhteistoiminnallisia 

yhtymiä kansallisten, paikallisten ja alueellisten kumppaneiden kesken, jäljempänä 

'eurooppalaiset alueyhteistyöyhtymät' (EAY). 

  
1 KOM (2004) 496 lopull.
2 EUVL C 255, 14.10.2005, s. 76.
3 EUVL C 71, 22.3.2005, s. 46.
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 KOM (2006) 94 lopull.
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III YHTEINEN KANTA

Yleistä

9. Neuvosto, joka hyväksyy ehdotuksen tavoitteen, on kuitenkin pyrkinyt parantamaan joitakin 

säännöksiä ja lisäämään uusia elementtejä tehostetun oikeusvarmuuden ja 

johdonmukaisuuden turvaamiseksi, ja erityisesti:

– valvontaa koskevat säännökset (4 artikla),

– oikeushenkilöyden saaminen (5 artikla),

– tehtävät muotoiltiin ja selvennettiin edelleen (7 artikla),

– säännökset suuremmasta vastuusta kolmansien osapuolten suojelemiseksi 

paremmin (12 artikla),

– jäsenvaltioille annettu siirtymäkausi, jotta ne voivat mukauttaa kansallisen 

lainsäädäntönsä asetuksessa säädettyihin vaatimuksiin (18 artikla). 

Ehdotuksen yksityiskohtaisen käsittelyn kuluessa (heinäkuu 2004 – toukokuu 2006) siihen 

tehtiin useita muutoksia tekstin selventämiseksi, oikeudellisten ja kielellisten ongelmien 

ratkaisemiseksi ja asetuksen yleisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Niitä ei mainita 

tässä ilmoituksessa, ellei niihin sisälly Euroopan parlamentin tarkistuksia.

10. Euroopan parlamentti hyväksyi täysistuntoäänestyksessä 6.7.2005 ehdotukseen 41 tarkistusta, 

joista miltei 85 prosenttia sisällytettiin neuvoston yhteiseen kantaan.

11. Yhteistä kantaa valmistellessaan neuvosto tarkasteli yksityiskohtaisesti komission muutettua 

ehdotusta. Yhteiseen kantaan on sisällytetty kaikki Euroopan parlamentin ehdottamat 

tarkistukset, jotka komissio on hyväksynyt muutetussa ehdotuksessaan sellaisenaan tai

sisällön osalta.

12. Yhteisen kannan tekstin oikeudellisen ja kielellisen viimeistelyn yhteydessä eräät johdanto-

osan kappaleet ja artiklat numeroitiin uudelleen. Tässä asiakirjassa noudatetaan yhteisen 

kannan numerointia, mistä johtuen numerointi poikkeaa joissain kohdin Euroopan 

parlamentin lausunnon ja muutetun ehdotuksen numeroinnista.
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Otsikko

13. Neuvosto päätti noudattaa Euroopan parlamentin ehdotusta, jonka mukaan säädöksen nimi 
"eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä" korvataan "eurooppalaisella 
alueyhteistyöyhtymällä" koko asiakirjassa. Tämä muutos otettiin käyttöön koko yhteisen 
kannan tekstissä ja koskee näin ollen seuraavia tarkistuksia kokonaan tai niiden 
asiaankuuluvia osia: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37 ja 41.

Johdanto-osa

14. "Alueyhteistyön" määritelmää, joka sisältää kolme yhteistyön muotoa: "rajat ylittävä", 
"valtioiden välinen" ja "alueiden välinen", ei ole sisällytetty johdanto-osan 6 kappaleeseen, 
kuten tarkistuksessa 42/3 ehdotetaan, vaan 1 artiklan 2 kohtaan. 

15. Johdanto-osan 5 kappaleeseen neuvosto sisällytti Euroopan parlamentin tarkistukset 6 ja 
10 (osittain), koska se kattaa jäsenvaltioiden ja/tai alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
välisen yhteistyön ja siinä selvennetään, että asetuksella ei ole tarkoitus kiertää muita 
yhteistyöpuitteita.

16. Euroopan parlamentti ehdotti joitakin selvennyksiä tarkistukseen 8. Vaikka tämä johdanto-
osan kappale on poistettu yhteisestä kannasta, 4 artiklan 5 kohdassa todetaan, että EAY:n 
jäsenet voivat valtuuttaa yhden jäsenistään toteuttamaan sen tehtävät.

17. Neuvosto ei voinut hyväksyä seuraavia tarkistuksia:
– 12, yksityiskohtaisempi säännös päätöksenteosta on 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa;
– 13, koska yhteisessä kannassa muotoillaan uudestaan toissijaisuuslauseke (johdanto-

osan 16 kappale).

1 artikla – Eurooppalainen alueyhteistyöyhtymä

18. Tarkistus 17 sisällytettiin 4 artiklan 3 ja 4 kohtaan, jossa otettiin käyttöön yksityiskohtaiset 
valvontaa koskevat säännökset.

19. Perusteellisen tarkastelun jälkeen neuvosto ei voinut hyväksyä tarkistusta 18, koska siinä 
ylitetään taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamista koskeva 
soveltamisalue.
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2 artikla – Sovellettava lainsäädäntö

20. Neuvosto päätti noudattaa tässä artiklassa Euroopan parlamentin tarkistuksessa 32 esittämää 

ajatusta, jonka mukaan EAY:n lainsäädäntöön sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, 

jossa sillä on kotipaikka.

21. Neuvosto päätti sisällyttää yhteiseen kantaan alkuperäisessä ehdotuksessa olevia "paikallisia 

elimiä" koskevan tarkemman määritelmän, joka jo on olemassa yhteisön lainsäädännössä. Se 

katsoo, että määritelmä kattaisi "voittoa tavoittelemattomat elimet, joihin alue-

/paikallisviranomaiset ja jäsenvaltiot osallistuvat", kuten tarkistuksessa 20 esitettiin.

22. Yhteiseen kantaan sisällytetään myös tarkistukset 21 ja 24, mutta neuvosto päätti kuitenkin 

sisällyttää tämän säännöksen 7 artiklan 5 kohtaan.

5 artikla – Oikeushenkilöyden saaminen ja julkaiseminen virallisessa lehdessä

23. Tähän artiklaan sisällytetään Euroopan parlamentin tarkistus 41 sisällöllisesti muokattuna.

7 artikla – Tehtävät

24. Neuvosto valitsi yhden Euroopan parlamentin tarkistuksessa 22 tekemistä ehdotuksista, jonka 

mukaan 7 artiklassa määritellään EAY:n tehtävät. Se ei kuitenkaan pitänyt asiaankuuluvana 

käsitellä EAY:n toimivaltuuksia.

25. Yhteisen kannan 7 artiklassa käsitellään yksinomaan EAY:lle annettavia tehtäviä sekä niiden 

rajoittamista. Näin ollen se hyväksyy Euroopan parlamentin tarkistuksen 24.

8 artikla – Sopimus

26. Neuvosto päätti yksinkertaistaa kyseisen artiklan otsikoita, jolloin tarkistus 27 jäi 

tarpeettomaksi.
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27. Yhteisessä kannassa otetaan huomioon kaikki tekstin eri osiin tehdyt muutokset ja siinä 

pyritään esittämään tarkasti EAY:n sisältö. Tätä artiklaa laatiessaan neuvosto hyväksyi 

kokonaan tai osittain Euroopan parlamentin tarkistukset 29, 31 ja 33.

28. Perusteellisen harkinnan jälkeen neuvosto totesi, ettei se voinut hyväksyä tarkistusta 34. Tämä 

johtui pääasiassa jäsenvaltioiden erilaisista oikeusjärjestelmistä, joissa ei välttämättä ole 

erityistä yhdistyslainsäädäntöä.

29. Neuvosto ei voinut hyväksyä kokonaan tarkistusta 36, joka koski velvoitetta sopimuksen 

tiedoksi antamisesta komissiolle ja sitä, että komissio lisää sopimuksen kaikkien EAY-

sopimusten julkiseen rekisteriin. Se on kuitenkin ottanut huomioon 5 artiklan 1 kohdassa, että 

EAY:n jäsenet antavat alueiden komitealle tiedoksi sopimuksen sekä perussäännön 

rekisteröinnin ja/tai julkaisemisen.

9 artikla – Perussääntö

30. Euroopan parlamentin tarkistukset 37, 38 ja 39 perussäännön sisällöstä sisällytettiin muihin 

yhteisen kannan artikloihin (tarkistus 37 sisällytettiin 10 artiklaan, tarkistus 38 14 artiklaan ja 

tarkistus 39 tähän artiklaan). Ainoa poikkeus oli tarkistuksen 37 se osa, joka koski sihteeristön 

perustamista, jonka neuvosto hylkäsi. Näin ollen tarkistusta 40 ei hyväksytty, sillä neuvosto 

päätti pitää elimiä koskevan 10 artiklan erillään.

12 artikla – Selvitystila, maksukyvyttömyys, maksujen lakkaaminen ja vastuu

31. Neuvosto piti EAY:n selvitystilaa, maksukyvyttömyyttä, maksujen lakkaamista ja vastuuta 

koskevaa kysymystä keskeisenä, ja sitä oli kehiteltävä edelleen asetuksessa. Se katsoi, että 

ainoastaan hyvin tarkat säännökset, kuten 12 artiklassa käyttöön otetut, saattoivat taata 

oikeusvarmuuden ja riittävän oikeussuojan kolmansille osapuolille. Tämän johdosta neuvosto 

hyväksyi tarkistuksen 26.
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IV LOPUKSI

32. Neuvosto hyväksyi valtaosan Euroopan parlamentin tarkistuksista yhteiseen kantaansa, joka 

on täysin komission ehdotuksen tavoitteiden mukainen.

33. Neuvoston yhteisen kannan tärkeimpänä tavoitteena on sellaisen välineen perustaminen, jolla 

helpotetaan alueiden välistä yhteistyötä. Komissio totesi neuvoston yhteisen toiminnan olevan 

kokonaisuudessaan tasapainossa ja piti myönteisenä neuvostossa 5.5.2006 saavutettua 

poliittista yhteisymmärrystä.

________________________


