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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY)
(00000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0168(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (00000/2006 – C6-0000/2006),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0496)2,

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2006)0094)3,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2006),

1. hyväksyy yhteisen kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on 
suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston 
pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Hyväksytyt tekstit, 6.7.2005, P6_TA/2005)0280.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

Eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY) annetun komission ehdotuksen 
tarkoituksena oli vahvistaa ja edistää rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä 
yhteistyötä, jotta sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskeva tavoite
saavutettaisiin. Jäsenvaltioiden, paikallisten ja alueellisten viranomaisten kohtaamien, rajat 
ylittävien toimien toteuttamiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi on tarpeen luoda yhteisötason 
yhteistyöväline, jonka ansiosta yhteisön alueella voidaan perustaa oikeushenkilön asemassa 
olevia yhteistoiminnallisia yhtymiä. ERY:n käytön on oltava vapaaehtoista.

Mietintö eurooppalaisesta alueyhteistyöyhtymästä (EAY) hyväksyttiin yksimielisesti 
Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä heinäkuussa 2005. Esittelijä ehdotti eri 
nimeä tälle uudelle välineelle, jotta heijasteltaisiin kolmea seuraavaa näkökohtaa, jotka 
liittyvät komission kaudeksi 2007–2013 ehdottamaan uuteen eurooppalaiseen alueyhteistyön 
tavoitteeseen: rajat ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden välinen yhteistyö. Euroopan 
parlamentin kantaa seurasivat tärkeät Eurooppa-neuvoston ehdottamat muutokset, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaa on lisätty erityisesti seuraavissa artikloissa:

– EAY:n perustaminen (3 artiklan 2 kohta)
– julkisten varojen hoidon valvonta (3 b artikla)
– selvitystila, maksukyvyttömyys, maksun keskeyttäminen ja vastuu (8 a artikla).

Vaikka olennaisia muutoksia on tehty, esittelijä katsoo, että eurooppalaisen 
alueyhteistyöyhtymän luonne on säilytetty. Lisäksi tämän säädöksen voimaantulo helpottaa 
yhteisön jäsenten kesken tehtävän rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen 
yhteistyön tehostamista ja sekä yhteisön yhteisrahoittamien että ilman taloudellista tukea 
olevien alueellista yhteistyötä koskevien ohjelmien täytäntöönpanoa (perustamissopimuksen 
159 artiklan 3 kappale).


