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LYHYET PERUSTELUT

1. Yleistä taustaa

EU-alueen tasapainoisen kehityksen edistämiseksi komissio ehdottaa rakennerahastoasetusten 
nojalla uutta "alueellisen yhteistyön" tavoitetta rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä 
yhteistyötä varten. Kaikilla sisä- ja ulkorajoilla sijaitsevilla alueilla tulee olemaan 
mahdollisuus tehdä yhteistyötä naapureidensa kanssa. Tähän liittyen Euroopan komissio 
ehdottaa kokonaisratkaisua, joka koskee aluekehitystä ja rajat ylittävää yhteistyötä Euroopan 
unionissa (eurooppalainen rajat ylittävä yhteistyöyhtymä) hakijamaiden ja mahdollisten 
hakijamaiden kanssa (liittymistä edeltävä väline) ja unionin eteläisillä ja itäisillä ulkorajoilla 
sijaitsevien kolmansien maiden kanssa (eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden 
väline).

Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI) koskee Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan osallistuvia kolmansia maita, eli Välimeren etelänpuolisia ja 
idänpuolisia maita, Ukrainaa, Moldovaa ja Valko-Venäjää sekä Etelä-Kaukasuksen maita, ja 
se korvaa näin ollen MEDAn ja osittain Tacisin. ENPIllä tuetaan myös yhteisön strategista 
kumppanuutta Venäjän kanssa.

Koska EU pitää Euroopan naapuruuspolitiikkaa ensisijaisen tärkeänä, komissio on ehdottanut, 
että kyseisille maille annettavaa apua lisättäisiin merkittävästi nykyiseen vuosien 2000-2006 
välistä jaksoa koskevaan noin 8,5 miljardiin euroon verrattuna niin, että se olisi 14,9 miljardia 
euroa vuosien 2007-2013 väliselle jaksolle. ENPIlle ja IPAlle (liittymistä edeltävä väline) 
myönnettävistä määrärahoista noin 1,6 miljardia euroa rahoitetaan uudesta "alueellinen 
yhteistyö Euroopassa" -tavoitteesta ( ja näin ollen Euroopan aluekehitysrahastosta). Tämä 
määrä kattaa jäsenvaltioiden ja ENPI- ja IPA-maiden välisen rajat ylittävän yhteistyön EU:n 
ulkorajoilla.

Euroopan parlamentti1 katsoo, että laajentuneen EU:n tavoitteet, erityisesti Euroopan 
liittymistä edeltävän välineen kautta annettava tuki ja naapuruuskumppanuudet oikeuttavat 
määrärahojen 2,5 miljardin euron lisäykseen ja 1,5 miljardin euron uudelleenkohdentamiseen.

Komissio ottaa käyttöön siirtymäkauden järjestelyn ja soveltaa sitä, kunnes IPAn ja ENPIn 
mukainen uusi "yhdessä hallinnoinnin" -järjestelmä otetaan käyttöön. Yhdessä hallinnointi 
mahdollistaa rajat ylittävien yhteistyöohjelmien täytäntöönpanon yksiä sääntöjä soveltaen ja 
yhdestä ainoasta rahoituslähteestä saatavin varoin. Näin jäsenvaltioiden pitäisi pystyä 
käyttämään niille unionin talousarvion 2007-2013 lukuun 1 b IPAn ja ENPIn rajat ylittävää 
yhteistyötä varten varatut varat.

2. Komission ehdotuksen tarkoitus

Komission ehdotuksen mukaan ENPI muodostuu useista tärkeistä rahoitusta koskevista osista 
sekä välineistä, jotka on tarkoitettu jäsenvaltioiden alueiden ja Euroopan unionin kanssa 

  
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma politiikan haasteista ja rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa 
unionissa 2007-2013 (2004/2209 (INI)). A6-0153/2005, 8.6.2005, 49 kohta.
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yhteisen rajan omaavien maiden alueiden välistä rajat ylittävää yhteistyötä varten. Tässä 
ehdotuksessa rajat ylittävä yhteistyö noudattaa pitkälti rakennerahastojen uudistusta 
koskevissa asetusehdotuksissa esitettyä kaavaa, joka oli: yleisasetus rakennerahastoista, 
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja eurooppalaisesta rajat ylittävästä 
yhteistyöyhtymästä (ERY).

Tällä välineellä rahoitetaan yhteisiä hankkeita, jotka saattavat yhteen jäsenvaltioiden alueita ja 
EU:n kanssa yhteisen rajan omaavien kumppanimaiden alueita. Euroopan komission mukaan 
ENPI yksinkertaistaa radikaalisti menettelyjä verrattuna nykytilanteeseen, jossa EU:n ulkoiset 
rajat ylittäviä yhteisiä hankkeita hallinnoidaan eri menettelyjen mukaisesti rajan eri puolilla. 
Tällä välin vuoteen 2006 asti pannaan täytäntöön ns. naapuruuspoliittisia ohjelmia, joilla 
parannetaan nykyisten rajat ylittävää yhteistyötä tukevien eri välineiden koordinointia.

ENPIin sovelletaan lähestymistapaa, joka on pitkälti samanlainen kuin EU:n aluekehitystä 
varten tarkoitettujen rakennerahastojen hallinnoinnissa käytetty lähestymistapa, joka perustuu 
monivuotiseen ohjelmointiin, kumppanuuteen ja yhteisrahoitukseen.

ENPIn rajat ylittävää yhteistyötä koskeva osa saa lisävaroja ja yhteisrahoituksen EAKR:osta 
EU:n puolella rajaa. 

Toimintaa varten laaditaan yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäännöt koskevat 
muun muassa varojen kohdentamisessa sovellettavia perusteita ja menettelyjä, 
yhteisrahoitusta, yhteisten ohjelmien laadintaa, yhteisten ohjelmien valintaa, avun teknistä 
hallintaa ja varainhoitoa, varainhoidon valvontaa ja tilintarkastusta, seurantaa ja arviointia, 
näkyvyyttä ja julkisuutta.

3. Tässä ehdotuksessa esitetyt alue- ja koheesiopolitiikkaa koskevat keskeiset 
näkökohdat ja valmistelijan arvio niistä

Valmistelija on tyytyväinen ehdotukseen, jolla luodaan "eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden väline" (ENPI), erityisesti sen innovatiiviseen "rajat ylittävää yhteistyötä 
koskevaan osaan", johon on sisällytetty rakennerahastojen keskeiset pääperiaatteet (yhteiset 
ohjelmat, monivuotinen lähestymistapa, kumppanuus, yhteisrahoitus erityiset ulkopoliittiset 
edellytykset huomioon ottaen, yhteisrahoitus EAKR:osta jne.)

ENPIn ei pitäisi vain keskittyä ensisijaisesti kumppanimaihin: rajat ylittävä yhteistyö 
vaikuttaa myös EU:n raja-alueisiin. EU:n raja-alueet olisi asetettava samaan asemaan unionin 
sisäisten rajojen kanssa. Olisi kuitenkin korostettava, että yhtenä yleisenä ongelmana on, että 
jotkut rajat ylittävää yhteistyötä koskevat asetuksen säännökset eivät aina johtaisikaan siihen, 
että raja-alueiden asema olisi parempi kuin INTERREG-ohjelmia sovellettaessa.

Tässä asetuksessa olisi käytettävä EU:n vakioterminologiaa eli Euroopan laajuinen yhteistyö 
olisi jaettava rajat ylittävään, alueiden väliseen ja valtioiden väliseen yhteistyöhön. "Yhteisten 
ohjelmien" sijasta asetuksessa olisi noudatettava Euroopan aluekehitysrahastoa koskevissa 
säännöksissä alueellisen yhteistyön osalta käytettyä terminologiaa ja näin ollen käytettävä 
mieluummin termiä "toimenpideohjelmat".
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Ø Ohjelmalajit (6 artikla): asetuksen 6 artiklassa kuvataan ohjelmalajit, joiden kautta 
tämän asetuksen nojalla annettava apu toimitetaan, eli maaohjelmat ja useita maita 
koskevat ohjelmat, temaattiset ohjelmat ja rajat ylittävää yhteistyötä koskevat 
ohjelmat. Valmistelijan mielestä olisi tuettava hajautettua lähestymistapaa, jos 
ohjelmilla hoidetaan alueellisia ja paikallisia kysymyksiä.

Ø Ohjelmasuunnittelu ja varojen kohdentaminen ( 7 artikla): monivuotiset maa- ja 
alueohjelmat sisältävissä strategia-asiakirjoissa vahvistetaan avun painopisteet sekä 
määrätään ohjelmille kohdennettavat monivuotiset määrärahat. Rajat ylittävää 
yhteistyötä koskevien strategia-asiakirjojen pääasiallisena tarkoituksena on vahvistaa 
luettelo rajat ylittävää yhteistyötä koskevista yhteisistä ohjelmista, niiden 
maantieteellinen kattavuus ja vastaavat määrärahat. Koska Euroopan 
aluekehitysrahasto osallistuu tämän asetuksen säännösten mukaan rajat ylittävää 
yhteistyötä koskevien ohjelmien rahoitukseen, varat olisi valmistelijan mielestä 
myönnettävä, jos alueelliset tai paikalliset viranomaiset tekevät aloitteita.

Ø Maantieteellinen tukikelpoisuus (8 artikla): artiklassa määritellään, millä perusteella 
jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden alueyksiköt voivat osallistua rajat ylittävää 
yhteistyötä koskeviin ohjelmiin. Tukikelpoisia ovat kaikki maarajoihin rajoittuvat 
sekä tärkeiden merenkulkureittien varrella sijaitsevat NUTS III -tason alueet sekä 
kaikki yhteiseen merialueeseen rajoittuvat NUTS II -tason alueet. Mainittuihin 
alueisiin rajoittuvat alueet voidaan myös ottaa mukaan yhteistyöhön. Valmistelijan 
mielestä olisi selvästi todettava, mihin luokkaan NUTS II -tason rannikkoalueet 
kuuluvat: rajat ylittäviin ohjelmiin vai alueiden välisiin ja/tai valtioiden välisiin 
ohjelmiin.

Ø Ohjelmasuunnittelu ( 9 artikla): artiklassa annetaan erityissäännökset jäsenvaltioiden 
ja kumppanimaiden tukikelpoisten alueiden yhteisten ohjelmien perustamista varten. 
Valmistelija panee tyytyväisenä merkille suojalausekkeen, jonka mukaan raja-alueet 
voivat saada tietyissä tilanteissa apua yhteisen ohjelman perustamista varten, jos 
Euroopan unionin ja kumppanimaan välisissä suhteissa ilmenee vakava kriisi. 
Valmistelijan mielestä alueellisen yhteistyön organisaation olisi vastattava Euroopan 
aluekehitysrahaston mukaisen alueellisen yhteistyön organisaatiopuitteita. Tämän 
lisäksi olisi perustettava valmistelukomitea sekä itsenäinen sihteeristö rajat ylittävää 
yhteistyötä koskevien ohjelmien organisaation helpottamiseksi. Valmistelija on myös 
sitä mieltä, että alueellisten ja paikallisten viranomaisten osallistuminen olisi myös 
otettava huomioon mainitsemalla toissijaisuusperiaate.

Ø Hallinnointi (10 artikla): artiklassa säädetään, että rajat ylittäviä ohjelmia hallinnoivat 
asianomaiset jäsenvaltiot ja kumppanimaat yhteisesti. Tehtävän hoitaa tavallisesti 
jossakin jäsenvaltiossa sijaitseva yhteinen hallintoviranomainen. Tämä hallintotapa 
soveltuu yhteen rajat ylittävää yhteistyötä koskevien ohjelmien ohjelmakeskeisen, 
alhaalta ylöspäin etenevän monivuotisen ohjelmasuunnittelun kanssa. Jäsenvaltio, 
jossa yhteinen hallintoviranomainen sijaitsee, vastaa komissiolle ohjelmasta 
rahoitettavien toimien asianmukaisuudesta, kuten rakennerahastojenkin yhteydessä. 
Valmistelijan mielestä ei ole alueellisen yhteistyön mukaista, että hajautettua 
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täytäntöönpanoa, johon osallistuu alueellisia ja paikallisia elimiä, tai hajautettua 
valvontakomiteaa, ei mainita.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
6 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) Tämän asetuksen nojalla perustetut 
rajat ylittävää yhteistyötä koskevat ohjelmat 
koskevat EU:n jäsenvaltioiden 
tukikelpoisia raja-alueita. Jäsenvaltiot on 
myös mahdollista ottaa mukaan 
temaattisiin ja/tai useata maata koskeviin 
ohjelmiin alueiden välisen yhteistyön 
avulla.

Perustelu

On tärkeätä korostaa, että rajat ylittävää yhteistyötä koskevat ohjelmat koskevat tukikelpoisia 
raja-alueita. Näitä ohjelmia laadittaessa on tärkeätä korostaa hajautettua lähestymistapaa. 
Silloin kun ohjelmilla hoidetaan alueellisia ja paikallisia kysymyksiä on tärkeätä, että EU:n 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset osallistuvat täysimääräisesti rajat ylittävää yhteistyötä 
koskevien ohjelmien kehittämiseen ja täytäntöönpanoon.

Tarkistus 2
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 

(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 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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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.

koskeva luettelo, ohjelmien ohjeelliset 
monivuotiset määrärahat ja kunkin ohjelman 
suhteen tukikelpoiset maat, EU:n raja-
alueet ja hakijavaltiokumppanit. Kyseiset 
strategia-asiakirjat kattavat yleensä 
seitsemän vuoden jakson, joka alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2007 ja päättyy 31 
päivänä joulukuuta 2013.

Perustelu

Olisi selvästi todettava, mitkä alueyksiköt voivat tukikelpoisina osallistua ohjelmiin. 
Toteuttamismahdollisuuksien takaamiseksi strategia-asiakirjojen ei pitäisi aiheuttaa 
ylimääräistä byrokratiaa.

Tarkistus 3
7 artiklan 4 kohta

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

(4) Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
perustettavien ja täytäntöön pantavien rajat 
ylittävää yhteistyötä koskevien ohjelmien ja 
EU:n alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten temaattisiin ohjelmiin ja 
useita maita koskeviin ohjelmiin 
osallistumisen rahoittamiseen.

Perustelu

Jos EU:n paikallisten ja alueellisten viranomaisten on määrä käyttää tätä ohjelmaa 
toteuttaakseen alueiden välisiä yhteistyöaloitteita rajat ylittävien aloitteiden lisäksi Euroopan 
naapureiden vastaavien viranomaisten kanssa, tähän on saatava varat EAKR:sta.

Tarkistus 4
8 artiklan 3 a kohta (uusi)

(3 a) Olisi kehitettävä asianmukaiset 
välineet, joilla arvioida NUTS II -tason 
rannikkoalueiden yhteistyötä; sen pitäisi 
vastata tiettyä ohjelmalajia: rajat ylittäviä, 
alueiden välisiä ja/tai valtioiden välisiä 
ohjelmia.
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Perustelu

Selkeyden vuoksi olisi selvästi todettava, mihin luokkaan NUTS II -tason rannikkoalueet 
kuuluvat: rajat ylittäviin ohjelmiin vai alueiden välisiin ja/tai valtioiden välisiin ohjelmiin.

Tarkistus 5
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) NUTS II -tason alueita vastaavien 
rannikkoalueiden toimenpideohjelmat ovat 
monenvälisiä, perustetaan rajakohtaisesti ja 
niissä on mukana vähintään yhteen 
jäsenvaltioon ja vähintään yhteen 
kumppanimaahan kuuluvia alueyksikköjä. 
Rannikkoalueisiin liittyvät 
toimenpideohjelmat ovat monenvälisiä ja 
niissä on mukana usealle osallistujamaalle, 
joihin kuuluu vähintään yksi jäsenvaltio ja 
yksi kumppanivaltio, yhteiseen 
merialueeseen rajoittuvia tukikelpoisia 
alueyksikköjä.

Perustelu
Jotta käytettäisiin vakioterminologiaa, olisi 'yhteisten ohjelmien' sijasta käytettävä 
mieluummin termiä 'toimenpideohjelmat', koska tätä ilmaisua käytetään EAKR:n alaisen 
alueellisen yhteistyön yhteydessä.

Tarkistus 6
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) Toimenpideohjelmia voidaan tarkistaa 
osallistujamaiden, osallistuvien EU:n raja-
alueiden 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.

Perustelu
Jotta käytettäisiin vakioterminologiaa, olisi 'yhteisten ohjelmien' sijasta käytettävä 
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mieluummin termiä 'toimenpideohjelmat', koska tätä ilmaisua käytetään EAKR:n alaisen 
alueellisen yhteistyön yhteydessä. EU:n raja-alueiden pitäisi voida tehdä aloitteita; EU:n 
raja-alueet vastaavat tavallisesti rajat ylittävien ohjelmien hallinnoinnista; niillä on 
kokemusta ja ne tuntevat erityistarpeet.

Tarkistus 7
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 
valmistelukomiteassa edustettuina olevat 
osallistujamaat ja EU:n raja-alueet
valitsevat tiiviissä yhteistyössä toimet, 
joiden on oltava yhteisön apua saavan 
ohjelman ensisijaisten tavoitteiden ja 
toimenpiteiden mukaisia.

Perustelu
Toissijaisuusperiaate olisi mainittava, jotta taattaisiin EU:n raja-alueiden osallistuminen ja 
lähempänä ihmisten tarpeita oleva politiikka. Valinnan tekevä elin olisi myös ilmoitettava; 
alueellisen yhteistyön mukaisesti sen pitäisi olla valmistelukomitea. 

Tarkistus 8
10 artiklan 1 kohta

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

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

Perustelu
Jotta käytettäisiin vakioterminologiaa, olisi 'yhteisten ohjelmien' sijasta käytettävä 
mieluummin termiä 'toimenpideohjelmat', koska tätä ilmaisua käytetään EAKR:n mukaisen 
alueellisen yhteistyön yhteydessä. Ei ole alueellisen yhteistyön mukaista, että hajautettua 
täytäntöönpanoa, johon osallistuvat alueelliset ja paikalliset elimet, tai hajautettua 
valvontakomiteaa, ei mainita. Jonkin EU:n jäsenvaltion raja-alueella sijaitseva yhteinen 
sihteeristö olisi mainittava yhteisen hallintoviranomaisen lisäksi.

Tarkistus 9
14 artiklan d kohta

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

luettuina alueelliset organisaatiot, YK:n 
elimet, yksiköt ja operaatiot, kansainväliset 
rahoituslaitokset ja kehityspankit sikäli kuin 
ne edistävät tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaista rajat ylittävää yhteistyötä;

Perustelu
Tietyissä olosuhteissa instituutiot ja vastaavat tahot, joiden ei ole aikaisemmin onnistunut 
saada tukea rajat ylittävälle yhteistyölle, voivat käyttää ENPIin osallistuvia EU:n raja-alueita 
varten tarkoitettuja varoja.

Tarkistus 10
14 artiklan f kohta

(f) Euroopan unionin erillisvirastot; (f) Euroopan unionin erillisvirastot 
sikäli kuin ne edistävät tämän asetuksen 
tavoitteiden mukaista rajat ylittävää 
yhteistyötä;

Perustelu
Tietyissä olosuhteissa instituutiot ja vastaavat tahot, joiden ei ole aikaisemmin onnistunut 
saada tukea rajat ylittävälle yhteistyölle, voivat käyttää ENPIin osallistuvia EU:n raja-alueita 
varten tarkoitettuja varoja.

Tarkistus 11
14 artiklan h kohdan x alakohta

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

x. alueiden väliset yhteisöt, valtioista 
riippumattomat yhteisöt ja itsenäiset säätiöt,

Perustelu
Koska alueiden väliset yhteisöt voisivat auttaa merkittävästi ENPIn tavoitteiden
toteuttamisessa on tärkeätä mainita ne, vaikka niiden voitaisiin katsoa kuuluvan joihinkin 
muihin tukikelpoisiin luokkiin.

Tarkistus 12
15 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvät 
kohdennetut toimenpiteet, joiden 

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

toteutukseen osallistuu jäsenvaltioiden 
lähettämiä julkisen alan asiantuntijoita ja 
jäsenvaltioiden alueviranomaisia erityisten 
sääntöjen mukaisesti;

Perustelu
EU:n paikallisviranomaisilla on runsaasti kokemusta jaettavaksi EU:n naapurimaiden 
vastaavien viranomaisten kanssa ja tällaisin hallinnollisin yhteistyötoimin voidaan edistää 
suuresti demokratian kehittämistä ruohonjuuritasolla

Tarkistus 13
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.

Perustelu
Monivuotiset maksusitoumukset ovat elintärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n tulevilla 
ulkorajoilla tapahtuva rajat ylittävä yhteistyö kehittyy laadukkaasti ja että EU:n raja-alueet 
ovat samassa asemassa unionin sisäisten rajojen kanssa.


