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6.12.2018 A8-0409/3 

Tarkistus  3 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Sotilaallisen liikkuvuuden 

parantamisesta Euroopan unionissa 

marraskuussa 2017 annetun yhteisen 

tiedonannon24 jälkeen komissio ja 

unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 

hyväksyivät 28 päivänä maaliskuuta 2018 

sotilaallista liikkuvuutta koskevan 

toimintasuunnitelman25, jossa 

korostettiin, että 

liikenneinfrastruktuuripolitiikka tarjoaa 

hyvän tilaisuuden parantaa synergioita 

puolustustarpeiden ja TEN-T-verkon 

välillä. Toimintasuunnitelmassa todetaan, 

että neuvostoa pyydetään käsittelemään ja 

hyväksymään liikenneinfrastruktuuriin 

liittyvät sotilaalliset vaatimukset vuoden 

2018 puoliväliin mennessä ja että vuoteen 

2019 mennessä komission yksiköt 

määrittelevät sotilaallisiin kuljetuksiin 

soveltuvat Euroopan laajuisen 

liikenneverkon osat, mukaan lukien 

nykyiseen infrastruktuuriin tarvittavat 

parannukset. Unionin rahoitus 

kaksikäyttöhankkeiden täytäntöönpanoon 

olisi toteutettava tämän ohjelman kautta 

erityisillä työohjelmilla, joissa 

täsmennetään sovellettavat vaatimukset 

siten kuin työohjelman yhteydessä 

määritellään. 

Poistetaan. 

_________________  
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24 JOIN(2017) 41.  

25 JOIN(2018) 5.  

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/4 

Tarkistus  4 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) sopeuttaa TEN-T-verkko 

sotilaallisen liikkuvuuden vaatimuksiin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/5 

Tarkistus  5 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 8 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Koheesiorahastosta siirrettävistä 

määristä 30 prosenttia annetaan 

välittömästi kaikkien koheesiorahaston 

tukeen oikeutettujen jäsenvaltioiden 

saataville liikenteen 

infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseksi 

tämän asetuksen mukaisesti ja siten, että 

etusijalla ovat rajatylittävät ja vielä 

puuttuvat yhteydet. Rahoituskelpoisten 

hankkeiden valinnassa on 31 päivään 

joulukuuta 2023 asti noudatettava 

siirrettävien varojen 70 prosentin osuuden 

osalta koheesiorahaston kansallista 

määrärahajakoa. Ohjelmaan siirretyt varat, 

joita ei ole osoitettu johonkin liikenteen 

infrastruktuurihankkeeseen, asetetaan 1 

päivästä tammikuuta 2024 alkaen kaikkien 

koheesiorahaston tukeen oikeutettujen 

jäsenvaltioiden saataville liikenteen 

infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseksi 

tämän asetuksen mukaisesti. 

8. Koheesiorahastosta siirrettävistä 

määristä 40 prosenttia annetaan 

välittömästi kaikkien koheesiorahaston 

tukeen oikeutettujen jäsenvaltioiden 

saataville liikenteen 

infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseksi 

tämän asetuksen mukaisesti ja siten, että 

etusijalla ovat rajatylittävät ja vielä 

puuttuvat yhteydet. Rahoituskelpoisten 

hankkeiden valinnassa on 31 päivään 

joulukuuta 2023 asti noudatettava 

siirrettävien varojen 60 prosentin osuuden 

osalta koheesiorahaston kansallista 

määrärahajakoa. Ohjelmaan siirretyt varat, 

joita ei ole osoitettu johonkin liikenteen 

infrastruktuurihankkeeseen, asetetaan 1 

päivästä tammikuuta 2024 alkaen kaikkien 

koheesiorahaston tukeen oikeutettujen 

jäsenvaltioiden saataville liikenteen 

infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseksi 

tämän asetuksen mukaisesti. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/6 

Tarkistus  6 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii 

alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen 

saavuttamiseksi: toimet tai toimiin 

sisältyvät erityistoiminnot 

liikenneinfrastruktuurin tukemiseksi 

TEN-T-verkossa sen sopeuttamiseksi 

sotilaallisen liikkuvuuden vaatimuksiin, 

jotta mahdollistetaan infrastruktuurin 

siviili- ja sotilasalan kaksikäyttö. 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1171553FI.docx  PE631.579v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/7 

Tarkistus  7 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – II osa – 1 kohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– 60 prosenttia 9 artiklan 2 kohdan a 

alakohdassa lueteltuihin toimiin: 

”Tehokkaisiin ja yhteenliitettyihin 

verkkoihin liittyvät toimet” 

– 80 prosenttia 9 artiklan 2 kohdan 

a alakohdassa lueteltuihin toimiin: 

”Tehokkaisiin ja yhteenliitettyihin 

verkkoihin liittyvät toimet” 

Or. en 



 

AM\1171553FI.docx  PE631.579v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/8 

Tarkistus  8 

Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – II osa – 1 kohta – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– 40 prosenttia 9 artiklan 2 kohdan b 

alakohdassa lueteltuihin toimiin: 

”Älykkääseen, kestävään, osallistavaan, 

turvalliseen ja turvattuun liikkuvuuteen 

liittyvät toimet”. 

– 20 prosenttia 9 artiklan 2 kohdan 

b alakohdassa lueteltuihin toimiin: 

”Älykkääseen, kestävään, osallistavaan, 

turvalliseen ja turvattuun liikkuvuuteen 

liittyvät toimet”. 

Or. en 

 


