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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o      /      ,

annettu ,

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista

yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 156 artiklan

ensimmäisen kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,1

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,2

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä,3

                                                
1 EYVL C 75 E, 26.3.2002, s. 316 ja EYVL C 151 E, 25.6.2002, s. 291.
2 EYVL C 125, 27.5.2002, s. 13.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. heinäkuuta 2002 (EUVL C 271 E, 12.11.2003,

s. 163), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu  ja Euroopan parlamentin kanta,
vahvistettu  (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Karel Van Miertin johtama Euroopan laajuisia liikenneverkkoja käsittelevä korkean tason

työryhmä on ilmaissut huolensa siitä, että Euroopan laajuisen liikenneverkon ensisijaisten

hankkeiden rajat ylittävien osuuksien viivästyminen vaikuttaa niiden investointien

kannattavuuteen, jotka jäsenvaltiot tekevät kansallisiin osuuksiin, koska se vähentää niiden

mittakaavaetuja. Työryhmä suosittelee, että yhteisön rahoituksen määrässä pitäisi ottaa

huomioon muille maille, erityisesti naapurimaille, aiheutuva hyöty, ja painottaa, että tämän

pitäisi hyödyttää ensisijaisesti pitkän matkan liikennettä palvelevia rajat ylittäviä hankkeita.

Yhteisön rahoituksen määrää olisi myös eriytettävä sen mukaan, missä määrin hankkeesta

saatava taloudellinen hyöty on suurempi kuin sen rahoituksellinen kannattavuus.

2) Tämän vuoksi työryhmä suosittelee yhteisön rahoitusosuuden lisäämistä, jotta voidaan edistää

ensisijaisten hankkeiden rajatylittävien yhteyksien toteuttamista, ja painottaa lisäksi, että

tällaisen toimenpiteen talousarviovaikutus olisi kohtuullinen. Tämän toteuttamisessa olisi

otettava huomioon tarve kohdentaa Euroopan laajuisille verkoille tarkoitetut varat

avainhankkeisiin pitäen samalla mielessä tarve jatkaa muiden kuin ensisijaisten hankkeiden

rahoitustukea.

3) Olisi säädettävä mahdollisuudesta toteuttaa talousarviositoumukset vuosittaisissa erissä

monivuotisen oikeudellisen kokonaissitoumuksen perusteella.

4) Yhteisön tuen määrän väliaikainen korottaminen voi kannustaa toimijoita nopeuttamaan ja

tehostamaan tämän asetuksen kattamien ensisijaisten hankkeiden toteuttamista.
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5) Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien (tai muiden julkisen ja yksityisen sektorin

välisten yhteistyömuotojen) toteuttaminen edellyttää institutionaalisilta sijoittajilta vakaata

rahoitussitoumusta, joka on riittävä yksityisen pääoman hankkimiseksi. Yhteisön rahoituksen

myöntäminen monivuotiselta pohjalta poistaisi hankkeiden kehitystä jarruttavaa

epävarmuutta. Tämän vuoksi olisi toteutettava toimenpiteitä rahoitustuen myöntämiseksi

valituille hankkeille monivuotisen oikeudellisen sitoumuksen perusteella.

6) Rajat ylittävät yhteydet energiaverkkojen välillä ovat tärkeitä varmistettaessa

sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, toimitusvarmuus ja energiainfrastruktuurien

optimaalinen käyttö. Tästä syystä olisi voitava myöntää enemmän rahoitustukea myös

sellaisille energiaverkkojen ensisijaisille hankkeille, jotka ovat Euroopan talouden edun

kannalta tarpeellisia mutta liiketaloudellisesti kannattamattomia ja jotka eivät vääristä

yritysten välistä kilpailua. Tämä tuki koskee energiaverkkojen ensisijaisia hankkeita.

7) Neuvoston asetus (EY) N:o 2236/951 olisi mukautettava niin, että siinä otetaan huomioon

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehty neuvoston päätös 1999/468/EY2.

8) Tästä syystä asetus (EY) N:o 2236/95 olisi muutettava,

                                                
1 EYVL L 228, 23.9.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1655/1999 (EYVL L 197, 29.7.1999, s. 1).
2 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2236/95 seuraavasti:

1. Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Valitusta tukimuodosta riippumatta tämän asetuksen mukaan myönnettävän

yhteisön tuen kokonaismäärä ei saa ylittää kymmentä prosenttia investointien

kokonaiskustannuksista. Yhteisön tukea voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti myöntää

enimmillään 20 prosenttia investointien kokonaiskustannuksista seuraavissa

tapauksissa:

a) yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi

23 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

N:o 1692/96/EY 17 artiklassa tarkoitettuja satelliittipaikannus- ja

navigointijärjestelmiä koskevat hankkeet,

b) energiaverkkojen ensisijaiset hankkeet,
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c) päätöksen N:o 1692/96/EY liitteessä III mainittujen Euroopan etua koskevien

ennen vuotta 2010 aloitettujen hankkeiden osuudet, joiden tarkoituksena on

poistaa pullonkauloja ja/tai toteuttaa rajoja tai luonnonesteitä ylittäviä puuttuvia

yhteyksiä, jotka edistävät sisämarkkinoiden yhdentymistä laajentuneessa

yhteisössä, jotka lisäävät turvallisuutta, joilla taataan kansallisten verkkojen

yhteentoimivuus ja/tai jotka tasoittavat tehokkaasti eri liikennemuotojen välistä

epätasapainoa ympäristömyönteisimpien liikennemuotojen hyväksi. Tätä määrää

eriytetään muille maille, erityisesti naapurijäsenvaltioille, aiheutuvien hyötyjen

mukaan.

__________

* EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä
N:o 1346/2001/EY (EYVL L 185, 6.7.2001, s. 1)."

b) lisätään kohta seuraavasti:

"5. Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen hankkeiden ollessa kyseessä ja tämän asetuksen

säännösten rajoissa oikeudellinen sitoumus on monivuotinen ja talousarviositoumukset

toteutetaan vuosittaisina erinä."

2. Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Mikäli hanketta ei ole toteutettu kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun sille myönnettiin

taloudellista tukea, komissio voi vaatia myönnetyn tuen takaisin suhteellisuusperiaatteen

mukaisesti ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät."
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3. Korvataan 17 artikla seuraavasti:

"17 artikla

Komiteamenettely

1. Komissio vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

2. Komissiota avustaa komitea. Euroopan investointipankki nimittää komiteaan edustajan,

jolla ei ole äänioikeutta.

3. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä

täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen

1999/468/EY* 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen

8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

–––––––––––

* EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23."

4. Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

"Määrärahojen myöntäminen on yhdistettävä hankkeen toteuttamisen määrälliseen ja

laadulliseen tasoon."
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2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

=====================



5633/1/04 REV 1 ADD 1 jr/SJ/aj 1
DG G I    FI

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 24. helmikuuta 2004
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2001/0266 (COD)

5633/1/04
REV 1 ADD 1

ECOFIN 21
TRANS 36
ECO 11
ENER 23
CODEC 100
OC 47

NEUVOSTON PERUSTELUT
Asia: Neuvoston 24 päivänä helmikuuta 2004 antama yhteinen kanta Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan laajuisten verkkojen
alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta

NEUVOSTON PERUSTELUT



5633/1/04 REV 1 ADD 1 jr/SJ/aj 2
DG G I    FI

I JOHDANTO

1. Komissio toimitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle 4.12.2001 ehdotuksen Euroopan

laajuisten verkkojen ensisijaisia hankkeita koskevan yhteisön rahoitustuen korottamisesta

enintään 20 prosenttiin.

2. Komissio muutti ehdotustaan 14.3.2002 sisällyttämällä siihen Euroopan laajuisten verkkojen

ensisijaiset energiahankkeet.

3. Talous- ja sosiaalikomitea antoi ehdotuksesta puoltavan lausunnon 20.3.2002.

4. Alueiden komitea päätti 25.3.2002 olla antamatta lausuntoa ehdotuksesta.

5. Euroopan parlamentti antoi 2.7.2002 ensimmäisessä käsittelyssä 2 kohdassa mainitusta

muutetusta ehdotuksesta lausunnon, jossa se hyväksyttiin ja jossa ehdotettiin useita

tarkistuksia.

6. Komissio muutti muutettua ehdotustaan 28.1.2003 Euroopan parlamentin lausunnon saatuaan.

7. Komissio muutti 6 kohdassa mainittua muutettua ehdotustaan 6.10.2003 korottaakseen

Euroopan laajuisten verkkojen hankkeita koskevaa yhteisön rahoitustukea enintään

30 prosenttiin.

8. Neuvosto ja komission edustaja pääsivät 25.11.2003 yksimielisyyteen asiakirjassa 15280/03

olevasta yhteistä kantaa koskevasta välitysratkaisusta sekä siihen liittyvistä, neuvoston

pöytäkirjaan merkittävistä lausumista, jotka ovat asiakirjan 5644/04 lisäyksessä 1.

9. Neuvosto vahvisti 24.2.2004 yhteisen kantansa perustamissopimuksen 251 artiklan

mukaisesti.
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II SISÄLTÖ

1. Neuvoston yhteinen kanta perustuu sisällöltään läheisesti muutettuun ehdotukseen (I kohdan

6 kohta), jonka komissio teki Euroopan parlamentin 2.7.2002 antaman lausunnon saatuaan.

2. Näin ollen neuvosto periaatteellisesti pääsi yhteisymmärrykseen yhteisön rahoitustuen

korottamisesta enintään 20 prosenttiin seuraavien Euroopan laajuisten verkkojen ensisijaisten

hankkeiden osalta:

a) päätöksen N:o 1692/96/EY 17 artiklassa tarkoitettuja satelliittipaikannus- ja

navigointijärjestelmiä koskevat hankkeet (Galileon kaltaiset hankkeet),

b) energiaverkkojen ensisijaiset hankkeet,

ja

c) päätöksen N:o 1692/96/EY liitteessä III mainittujen valittujen Euroopan laajuisten

verkkojen liikennehankkeiden rajoja tai luonnonesteitä ylittävät osuudet, edellyttäen

erityisesti, että hankkeet aloitetaan ennen vuotta 2010.

3. Tämän vuoksi pääosa yhteisen kannan mukaisesta yhteisön rahoitustuesta ohjataan

noudattaen komission ehdotusta, jota Euroopan parlamentti kannatti, edistämään ratkaisevasti

Euroopan laajuisten verkkojen jäljellä olevien ensisijaisten liikennehankkeiden toteuttamista.

4. Samalla yhteisön rahoitustukea ohjataan huomattavasti vähäisemmin talousarviovaikutuksin

Euroopan laajuisten verkkojen ensisijaisiin energiahankkeisiin ja Galileon kaltaisiin

hankkeisiin.

5. Yhteinen kanta ei sisällä eTENin ensisijaisia hankkeita (televiestintä), joista komissio on

esittänyt erillisen ehdotuksen, joka on käsiteltävänä (asiak. 9099/03, toimielinten välinen asia

2003/0086 (COD)).

6. Yhteisen kannan muut säännökset liittyvät pääasiassa talousarvio- ja komiteamenettelyyn.
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7. Komiteamenettelyn osalta olisi erityisesti otettava huomioon, että yhteisessä kannassa

sovelletaan edelleen sääntelymenettelyä, jota Euroopan laajuisten verkkojen

täytäntöönpanotoimiin tällä hetkellä sovelletaan, eikä neuvoa-antavaa menettelyä, jota

Euroopan parlamentti ja komissio ehdottivat.

8. Euroopan parlamentin ehdotuksesta yhteinen kanta sallii kuitenkin Euroopan

investointipankin (EIP) edustajan osallistua komiteamenettelyyn ilman äänioikeutta ja

hyväksyy näin sen, että EIP voi antaa erityistä asiantuntemustaan komitean käsittelyssä

Euroopan laajuisten verkkojen rahoituksen osalta.

III EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET 2.7.2002
LAINSÄÄDÄNTÖTEKSTIN OSALTA

1. Euroopan laajuisten verkkojen ensisijaisten liikennehankkeiden osalta yhteinen kanta ottaa

suurelta osin huomioon Euroopan parlamentin tarkistukset 8 ja 13. Näin ollen näiden

hankkeiden rajoja tai luonnonesteitä ylittävien osuuksien osalta pitää Euroopan parlamentin

ehdotuksen mukaisesti pyrkiä poistamaan liikenteen pullonkaulat, ja/tai toteuttamaan

puuttuvat osuudet ja lisäämään turvallisuutta.

2. Sitä vastoin komission muutetun ehdotuksen tavoin yhteiseen kantaan ei sisälly Euroopan

parlamentin ehdottamaa menettelyä selvitysten antamisesta parlamentille ja neuvostolle

ensisijaisten energiahankkeiden valinnassa.

3. Yhteinen kanta ottaa kuitenkin huomioon tarkistuksen 9, joka koskee yhteisön varojen

takaisin maksamista, mikäli hanketta ei ole toteutettu kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun

rahoitustuki oli maksettu (13 artiklan uusi 4 kohta), ja, kuten aikaisemmin todettiin,

tarkistuksen 10 Euroopan investointipankin edustajan läsnäolosta komiteamenettelyssä.

4. Lisäksi yhteinen kanta ottaa huomioon tarkistuksen 11 toisen kohdan määrärahojen

myöntämisestä (18 artiklan uusi toinen kohta).

IV YHTEISEN KANNAN ANALYSOINTI

1. Kuten edellä todettiin, yhteinen kanta noudattaa läheisesti muutettua ehdotusta, jonka

komissio teki Euroopan parlamentin lausunnon saatuaan.
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2. Tästä syystä yhteisessä kannassa otetaan suurelta osin huomioon komission hyväksymät

Euroopan parlamentin tarkistukset. Samasta syystä niitä tarkistuksia, joita komissio ei

hyväksynyt, ei myöskään neuvosto yleensä hyväksynyt, sillä neuvosto noudatti näissä

tarkistuksissa komission kielteistä kantaa, jonka se ilmaisi Euroopan parlamentin lausunnon

saatuaan muuttamassaan ehdotuksessa (I kohdan 6 kohta).

3. Yhteinen kanta perustuu lisäksi komission viimeksi muutettuun ehdotukseen, joka

mahdollistaa yhteisön rahoitustuen korottamisen enintään 30 prosenttiin (I kohdan 7 kohta).

Näin korkea rahoitustuki ei kuitenkaan saanut riittävää tukea neuvostossa, joka

kompromissina hyväksyi enintään 20 % korotuksen, jonka myös Euroopan parlamentti

lausunnossaan hyväksyi.

4. Kuten edellä palautettiin mieleen, yhteinen kanta ei koske komission erillistä ehdotusta

Euroopan laajuisten seikkojen ensisijaisista televiestintähankkeista (asiak. 9099/03,

toimielinten välinen asia 2003/0086 (COD)), joka on edelleen käsittelyssä.

V PÄÄTELMÄT

Näistä syistä neuvosto toimittaa Euroopan parlamentille asiakirjassa 5633/04 olevan yhteisen

kantansa.

________________________
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1. Komissio toimitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle 4.12.2001 ehdotuksen Euroopan

laajuisten verkkojen ensisijaisia hankkeita koskevan yhteisön rahoitustuen korottamisesta

enintään 20 prosenttiin (asiak. 15111/01 ECOFIN 388 TRANS 241 ECO 385 ENER 177

CODEC 1339).

2. Komissio muutti ehdotustaan 14.3.2002 sisällyttämällä siihen Euroopan laajuisten verkkojen

ensisijaiset energiahankkeet (asiak. 7291/02 ECOFIN 121 TRANS 91 ECO 93 ENER 67

CODEC 357).

3. Talous- ja sosiaalikomitea antoi ehdotuksesta puoltavan lausunnon 20.3.2002.
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4. Alueiden komitea päätti 25.3.2002 olla antamatta lausuntoa ehdotuksesta.

5. Euroopan parlamentti antoi 2.7.2002 ensimmäisessä käsittelyssä 2 kohdassa mainitusta

muutetusta ehdotuksesta puoltavan lausunnon, johon sisältyi useita ehdotukseen tehtäviä

tarkistuksia (asiak. 10519/02 CODEC 838 ECOFIN 240 TRANS 190 ECO 233 ENER 144).

6. Komissio muutti muutettua ehdotustaan 28.1.2003 Euroopan parlamentin lausunnon

mukaisesti (asiak. 5847/03 ECOFIN 30 TRANS 19 ECO 15 ENER 24 CODEC 98).

7. Komissio muutti 6 kohdassa mainittua muutettua ehdotustaan 6.10.2003 korottaakseen

Euroopan laajuisten verkkojen hankkeita koskevaa yhteisön rahoitustukea enintään

30 prosenttiin (asiak. 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273 CODEC

1317).

8. Neuvosto ja komission edustaja pääsivät 25.11.2003 yksimieliseen sopimukseen asiakirjassa

15280/03 ECOFIN 380 TRANS 318 ECO 250 ENER 324 olevasta yhteistä kantaa koskevasta

välitysratkaisusta sekä siihen liittyvistä lausumista, jotka ovat kyseisen asiakirjan lisäyksessä.

9. Yhteisen kannan perustelut ovat asiakirjan 5633/04 lisäyksessä.

10. Näin ollen COREPER voisi pyytää neuvostoa vahvistamaan jonkin seuraavan istuntonsa A-

kohtana asiakirjassa 5633/04 ECOFIN 21 TRANS 36 ECO 11 ENER 23 CODEC 100 OC 47

olevan yhteisen kannan ja hyväksymään kyseisen asiakirjan liitteessä olevat perustelut.

________________________
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parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän
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– Neuvoston pöytäkirjaan merkittävät lausumat
YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: 18.2.2004

Neuvoston pöytäkirjaan merkittävät lausumat

A. Neuvoston ja komission lausuma

Neuvosto ja komissio vahvistavat, että tämä asetus ei vaikuta Euroopan laajuisille verkoille

osoitetun talousarvion suuruuteen vuosina 2000–2006.
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B. Neuvoston lausumat

1. Neuvosto korostaa, että tämä asetus ei vaikuta seuraavia rahoitusnäkymiä koskeviin

neuvotteluihin.

2. Neuvosto panee merkille, että 1 artiklassa mainittu komission rajat ylittävien osuuksien

kustannusarvio (merten moottoriteitä lukuunottamatta) vuosille 2007–13 on 15 miljardia

euroa. Jos kaikille näille rajat ylittäville osuuksille myönnettäisiin 20 prosentin

enimmäismäärä, vaikutus talousarvioon olisi arviolta 430 miljoonaa euroa vuosittain.

3. Neuvosto panee merkille seuraavan komission lausuman:

"Ylimääräistä rahoitustukea koskevaan ehdotukseen, jonka komissio esittää Euroopan

laajuisten liikenneverkkojen rahoituskomitealle, liitetään

a) hankkeen vetäjän laatima rahoitusselvitys, josta käy ilmi, että ylimääräinen

rahoitustuki on välttämätön hankkeen toteutukselle,

b) komission yhdessä Euroopan investointipankin kanssa asetuksen mukaisesti

laatima hankkeen uudelleenarvio, jossa on muun muassa osoitettava hankkeen

taloudellinen toteutettavuus ja kannattavuus sekä välittömät tai välilliset

sosioekonomiset vaikutukset ottaen huomioon ehdotettu ylimääräinen

rahoitustuki, sekä hankkeen vetäjän toimittama rahoitusselvitys."

________________________
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Sivulla 2

Korvataan 3 kohdan a ja b alakohdassa oleva ilmaisu 'vetäjän' ilmaisulla 'toteuttajan'.
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2001/0226 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön 

rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2236/95 muuttamisesta  

1- TAUSTA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(asiakirja KOM(2001) 545 lopullinen – 2001/0226 (COD)): 

Ensimmäinen tarkistettu ehdotus annettiin 
(asiakirja KOM(2002) 134 lopullinen – 2001/0226 (COD)): 

3.12.2001 

 
12.3.2002 

Euroopan talous - ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 

Aluiden komitea päätti, ettei se anna lausuntoa ehdotuksesta. 

20.3.2002 

25.3.2002 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 2.7.2002 

Muutettu ehdotus annettiin 
(asiakirja KOM(2003) 38 lopullinen – 2001/0226 (COD)): 

24.1.2003 

Toinen tarkistettu ehdotus annettiin 
(asiakirja KOM(2003) 561 lopullinen – 2001/0226 (COD)): 

2.10.2003 

(Yksimielinen) poliittinen yhteisymmärrys 25.11.2003 

Yhteinen kanta vahvistettiin 24.2.2004 

2- KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Ehdotuksen tavoitteena on lisätä tuen enimmäisosuutta sellaisissa Euroopan laajuisten 
energiaverkkojen ja liikenneverkkojen ensisijaisissa hankkeissa, jotka toteutetaan valtioiden 
rajoilla tai alueilla, joilla on luonnonmuodostumista aiheutuvia esteitä. Tuen enimmäisosuus 
ehdotetaan nostettavaksi 10 prosentista 20 prosenttiin, jotta sillä olisi hankkeiden toteutusta 
vauhdittava ja julkisen ja yksityisten sektorin kumppanuuksia helpottava vipuvaikutus. 
Ehdotus perustuu Karel Van Miertin johdolla työskennelleen korkean tason työryhmän 
laatiman raportin päätelmiin ja suosituksiin. Raportti käsitteli Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen suuntaviivoja ja johti myös toiseen ehdotukseen Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen suuntaviivoja koskevan päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta1. 

                                                 
1 KOM(2003) 564. 
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Työryhmän raportissa varoitettiin komissiota siitä, että raja-alueiden hankkeita ei ehkä 
toteuteta ajoissa ilman sellaista yhteisön tukea, jolla on riittävä vipuvaikutus julkisen ja 
yksityisen pääoman mobilisoimiseksi ja koordinoimiseksi. Rajaliikenneyhteydet ovat 
välttämättömiä jäsenvaltioiden välisen kaupan ja Euroopan pääväylien toimivuuden kannalta. 
Valtioiden rajat ylittävä paikallisliikenne on usein suhteellisen vähäistä, millä on taipumus 
vähentää rajatylittävien hankkeiden kannattavuutta verrattuna kansallisten verkkojen 
ydinosissa toteutettaviin hankkeisiin. Näin ollen julkiselle rahoitukselle on niissä suurempi 
tarve. Kansainvälisten hankkeiden jättäminen huomiotta vaikuttaa kuitenkin paradoksaalisesti 
niiden investointien kannattavuuteen, jotka jäsenvaltiot tekevät maan sisäisiin osuuksiin, sillä 
se vie niiltä mittakaavaetuja. 

Ehdotus kohdistuu näin ollen erityisesti sellaisiin ensisijaisiin hankkeisiin, jotka tuovat 
merkittävää lisäarvoa Euroopan tasolla mutta joiden taloudellinen kannattavuus on alhainen. 

3- YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

3.1 Yleistä 

Jotta yhteisen kannan sisällöstä saisi paremman käsityksen, on palautettava mieleen 
ehdotuksen melko monimutkainen historia. Ehdotuksia on ollut kaiken kaikkiaan neljä. 
Niiden tavoitteet ovat samat mutta sisältö jossain määrin erilainen. 

• Ensimmäinen komission ehdotus (KOM(2001) 545), lokakuu 2001. 

• Komission ensimmäinen tarkistettu ehdotus (KOM(2002) 134), maaliskuu 2002. 
Tarkistuksella sisällytettiin myös energiaverkot ehdotuksen piiriin. 

• Euroopan parlamentin ensimmäistä käsittelyä seurannut komission muutettu ehdotus 
(KOM(2003) 38), tammikuu 2003. 

• Komission toinen tarkistettu ehdotus, jolla pyrittiin ratkaisemaan neuvostossa syntynyt 
tilanne (KOM(2003) 561). Komission oli tässä yhteydessä jätettävä pois joitain Euroopan 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn jälkeen hyväksyttyjä tarkistuksia, jotta neuvostossa 
olisi päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut ehdotuksen 
soveltamisalaan. 

Neuvoston yhteinen kanta perustuu näin ollen osaksi komission toisen tarkistetun ehdotuksen 
sisältöön (KOM(2003) 561) ja osaksi komission aiempiin ehdotuksiin, kun taas Euroopan 
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemät tarkistukset perustuivat komission 
ensimmäiseen ehdotukseen KOM(2001) 545. Neuvoston yhteisen kannan tekstistä on joiltain 
osin vaikea yksilöidä tarkistuksia, jotka komissio hyväksyi Euroopan parlamentin 
ensimmäisen käsittelyn jälkeen, koska osa niistä jätettiin pois komission viimeisimmästä 
ehdotuksesta (KOM(2003) 561) tai koska niiden sanamuotoa on muutettu huomattavasti.  

Lisäksi on muistettava, että neuvosto ei ole antanut lausuntoa Euroopan parlamentin 
tarkistuksista. 
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3.2 Tarkistukset 

3.2.1 Muutetussa ehdotuksessa ja yhteisessä kannassa hyväksytyt tarkistukset 

Tarkistukset 1, 4, 8, 9, 11 ja 13 on hyväksytty osittain tai periaatteessa, mutta niitä on 
muotoiltu uudelleen tai täydennetty. 

Tarkistukset 1, 7 ja 10 on hylätty. 

Seuraavat (johdanto-osan kappaleisiin liittyvät) tarkistukset on jätetty pois komission 
viimeisimmästä ehdotuksesta (KOM(2003) 561): 

– ”Kestävään liikkuvuuteen” liittyvää tarkistuksen 4 toista osaa ei sisällytetty 
komission ehdotukseen (KOM(2003) 561). 

– Tarkistusta 5, jossa viitataan hankkeiden viivästymisiin Alpeilla ja Pyreneiden 
vuoristossa, ja tarkistusta 6, jossa viitataan erikseen Galileo-ohjelmaan, ei sisällytetty 
komission ehdotukseen (KOM(2003) 561). 

3.2.1.1 Tarkistus 1 (johdanto-osan 6 kappale)  
Viittaus Euroopan laajuisten energiaverkkojen rahoittamisen ensisijaisuuteen on 
hyväksytty periaatteessa, mutta uudella sanamuodolla. 

3.2.1.2 Tarkistus 4 (johdanto-osan 5 kappale)  
Viittaus julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön rahoitusvälineenä on muotoiltu 
uudelleen. 

3.2.1.3 Tarkistukset 8 ja 13 (5 artiklan 3 kohdan c alakohta)  

Yhteisen kannan soveltamisala on olennaisilta osin sama kuin Euroopan parlamentin 
hyväksymä ja komission muutetussa ehdotuksessaan ehdottama. Tukiosuuden 
korotus koskee seuraavia hankkeita: 

– energiaverkkojen ensisijaiset hankkeet  
– valtioiden rajoja tai luonnonesteitä ylittävät ensisijaisten hankkeiden osat  
– hankkeet, joilla edistetään turvallisuutta ja ympäristömyötäisiä liikennemuotoja. 

Lisäksi yhteisessä kannassa on säilytetty Euroopan parlamentin viittaus päätökseen 
1692/96. Soveltamisalaa on kuitenkin laajennettu Euroopan parlamentin 
hyväksymästä, koska kaikki liikennemuodot (eikä vain rautatieliikenne) kuuluvat nyt 
ehdotuksen piiriin. Soveltamisala vastaa kuitenkin olennaisilta osin komission 
viimeisintä ehdotusta (KOM(2003) 561). 

Yhteisrahoituksen osuus hankkeissa, jotka toteutetaan raja-alueilla tai luonnollisten 
esteiden haittaamilla alueilla, sekä energiaverkkojen ensisijaisissa hankkeissa on 20 
prosenttia eli sama kuin Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn jälkeen 
annetussa komission muutetussa ehdotuksessa. 
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3.2.1.4 Tarkistus 9 (13 artiklan 4 kohta (uusi)) 

Euroopan parlamentti edellytti hankerahoitukselle tiukempia sääntöjä (tarkistus 9) 
järkevän ja tehokkaan varainhoidon mukaisesti. Nämä säännöt on säilytetty hieman 
erilaisella sanamuodolla, joka perustuu komission ehdotuksessa KOM(2003) 561 
esitettyyn sanamuotoon. 

3.2.1.5 Tarkistus 10 (17 artiklan 3 kohta) – komitea 

Komissio esitti ehdotuksessaan, että komitea soveltaa neuvoa-antavaa menettelyä, ja 
Euroopan parlamentti tukee tätä kantaa. Yhteisessä kannassa säilytetään kuitenkin 
tällä hetkellä sovellettava sääntelymenettely, mutta hyväksytään EIP:n edustajan 
osallistuminen komiteaan (tarkkailijana) (17 artiklan 2 kohta).  

3.2.1.6 Tarkistus 11 (18 artiklan 2 kohta) 

Vaikka yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty rahoituskehyksen 2001–2006 lisäämiseen 
liittyvää tarkistusta 11, siinä on säilytetty varojen käytön tiukempaan arviointiin 
liittyvä toinen alakohta (18 artiklan 2 kohta (uusi)). 

3.2.2 Muutettuun ehdotukseen sisällytetyt tarkistukset, joita ei ole yhteisessä kannassa 

3.2.2.1 Yhteisessä kannassa ei oteta huomioon tarkistusta 4, joka liittyy 
ehdokasmaiden kanssa toteutettaviin rajatylittäviin hankkeisiin (jotka voisivat hyötyä 
tuesta enimmäismäärään asti). Yhteisessä kannassa katsotaan, että kyseinen lauseke 
on mitätön 1. toukokuuta 2004 alkaen, koska useimmat ehdokasmaat liittyvät 
tuolloin unioniin. 

3.2.2.2 Yhteisessä kannassa ei oteta huomioon tarkistusta 7, joka liittyy asetuksen 
N:o 2236/95 täytäntöönpanon edellyttämän rahoituskehyksen lisäämiseen. 

3.3 Neuvoston lisäämät uudet säännökset 

3.3.1. Komission ehdotuksen (KOM(2003) 561) mukaisesti neuvosto lisäsi 
mahdollisuuden rahoittaa Euroopan laajuisia verkkoja monivuotisen oikeudellisen 
sitoumuksen perusteella (talousarviositoumusten pysyessä edelleen vuosittaisina 
sitoumuksina), mikä antaa hankejohdolle vahvat takeet siitä, että hankkeet saavat 
yhteisön rahoitusta koko toteutusvaiheen ajan. 

4- PÄÄTELMÄT 

Huolimatta siitä, että yhteinen kanta poikkeaa joiltain osin komission viimeisimmästä 
ehdotuksesta, komissio voi tukea yhteistä kantaa, koska se noudattelee komission muutetun 
ehdotuksen peruslinjoja. Tärkein muutos liittyy tuen enimmäisosuuteen. Yhteisessä kannassa 
yhteisrahoituksen enimmäisosuudeksi vahvistetaan 20 prosenttia, vaikka komissio ehdotti 
30:tä prosenttia (KOM(2003) 561). Neuvoston vahvistama 20 prosenttia oli kuitenkin 
Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssään hyväksymä tukitaso. 
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5- JULISTUKSET 

A. Neuvoston ja komission julistus 

Neuvosto ja komissio vahvistavat, että tämä ehdotus ei vaikuta kaudella 2000–2006 Euroopan 
laajuisten verkkojen kokonaismäärärahoihin.  

B. Neuvoston julistukset 

1. Neuvosto painottaa, että tämä asetus ei vaikuta rahoitusnäkymiä koskeviin seuraaviin 
neuvotteluihin.  

2. Neuvosto panee merkille, että komission kustannusarvio 1 artiklassa2 tarkoitetuista 
rajatylittävistä osuuksista (lukuun ottamatta merten moottoriteitä) on 15 miljardia 
euroa kaudelle 2007–2013. Näin ollen jos kaikki nämä rajatylittävät osuudet saavat 
20 prosentin enimmäistuen3, talousarviomenot ovat arviolta 430 miljoonaa euroa4 
vuosittain. 

3. Neuvosto panee merkille seuraavan komission julistuksen: 

”Komission esittäessä Euroopan laajuisten liikennehankkeiden rahoituskomitealle 
ehdotuksensa lisätuesta sen mukana annetaan: 

a) hankkeen johdon laatima talousanalyysi, joka osoittaa, että hankkeen toteutus 
edellyttää lisätukea  

b) hankkeen uusi arviointi, jonka komissio ja EIP ovat laatineet asetuksen 
mukaisesti ja jossa muun muassa todetaan hankkeen taloudellinen elinkelpoisuus, 
taloudellinen kannattavuus sekä suorat tai välilliset sosioekonomiset vaikutukset 
ehdotetun lisätuen ja hankkeen johdon laatiman talousanalyysin pohjalta.”  

                                                 
2 Tarkka viite lisätään myöhemmin. 
3 Tarkka luku annetaan sovittavan tukitason perusteella. 
4 Tarkka luku annetaan sovittavan tukitason perusteella. 


