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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/11 

Tarkistus  11 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan 

ilmastonmuutoksen ja ympäristön kannalta 

kestäviä sekä sosiaalisesti kestäviä 

hankkeita ja tarvittaessa toimia 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen 

sopeutumiseksi. Erityisesti olisi 

vahvistettava ohjelman osuutta Pariisin 

sopimuksen tavoitteiden, vuoteen 2030 

ulottuvien ilmasto- ja energiatavoitteiden 
sekä hiilestä irtautumista koskevan pitkän 

aikavälin tavoitteen saavuttamiseen. 

(3) Ohjelmalla olisi pyrittävä tukemaan 

ilmastonmuutoksen ja ympäristön kannalta 

kestäviä sekä sosiaalisesti kestäviä 

hankkeita ja tarvittaessa toimia 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen 

sopeutumiseksi. Erityisesti olisi 

vahvistettava ohjelman osuutta tavoitteiden 

sekä hiilestä irtautumista koskevan pitkän 

aikavälin tavoitteen saavuttamiseen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/12 

Tarkistus  12 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Koska Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

tavoitteisiin liittyvien unionin sitoumusten 

vuoksi on tärkeää torjua ilmastonmuutosta, 

ilmastotoimet olisi valtavirtaistettava tässä 

asetuksessa siten, että voidaan saavuttaa 

yleistavoite, jonka mukaan 25 prosenttia 

EU:n talousarvion menoista käytetään 

ilmastotavoitteiden tukemiseen18. 

Ohjelmasta rahoitettavilta toimilta 

odotetaan, että 60 prosentilla ohjelman 

määrärahoista edistetään 
ilmastotavoitteiden saavuttamista, muun 

muassa seuraavien Rion tunnusmerkkien 

perusteella: i) 100 prosenttia niiden 

menojen osalta, jotka liittyvät 

rautatieinfrastruktuuriin, vaihtoehtoisiin 

polttoaineisiin, puhtaaseen 

kaupunkiliikenteeseen, sähkön siirtoon ja 

varastointiin, älykkäisiin verkkoihin, 

hiilidioksidin siirtoon ja uusiutuvaan 

energiaan; ii) 40 prosenttia 

sisävesiliikenteen, multimodaalikuljetusten 

ja kaasuinfrastruktuurin osalta – jos se 

mahdollistaa uusiutuvan vedyn tai 

biometaanin käytön lisäämisen. Tähän 

liittyviä toimia yksilöidään ohjelman 

valmistelun ja toteuttamisen yhteydessä, ja 

niitä arvioidaan uudelleen myöhemmissä 

arviointi- ja tarkasteluprosesseissa. Jotta 

voidaan ehkäistä infrastruktuurin 

(4) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta, ilmastotoimet olisi 

valtavirtaistettava tässä asetuksessa siten, 

että voidaan saavuttaa yleistavoite, jonka 

mukaan 25 prosenttia EU:n talousarvion 

menoista käytetään ilmastotavoitteiden 

tukemiseen18. Ohjelmasta rahoitettavien 

toimien odotetaan edistävän 

ilmastotavoitteiden saavuttamista muun 

muassa seuraavien Rion tunnusmerkkien 

perusteella: i) 100 prosenttia niiden 

menojen osalta, jotka liittyvät 

rautatieinfrastruktuuriin, vaihtoehtoisiin 

polttoaineisiin, puhtaaseen 

kaupunkiliikenteeseen, sähkön siirtoon ja 

varastointiin, älykkäisiin verkkoihin, 

hiilidioksidin siirtoon ja uusiutuvaan 

energiaan; ii) 40 prosenttia 

sisävesiliikenteen, multimodaalikuljetusten 

ja kaasuinfrastruktuurin osalta – jos se 

mahdollistaa uusiutuvan vedyn tai 

biometaanin käytön lisäämisen. Tähän 

liittyviä toimia yksilöidään ohjelman 

valmistelun ja toteuttamisen yhteydessä, ja 

niitä arvioidaan uudelleen myöhemmissä 

arviointi- ja tarkasteluprosesseissa. Jotta 

voidaan ehkäistä infrastruktuurin 

haavoittuvuus mahdollisille 

ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin 

vaikutuksille ja varmistaa, että hankkeesta 

aiheutuvat 

kasvihuonekaasupäästökustannukset 
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haavoittuvuus mahdollisille 

ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin 

vaikutuksille ja varmistaa, että hankkeesta 

aiheutuvat 

kasvihuonekaasupäästökustannukset 

otetaan mukaan hankkeen taloudelliseen 

arviointiin, ohjelmasta tuettavien 

hankkeiden ilmastokestävyys olisi 

tarvittaessa varmistettava niiden ohjeiden 

mukaisesti, joita komission olisi laadittava 

yhdenmukaisesti muita unionin ohjelmia 

koskevien ohjeiden kanssa. 

otetaan mukaan hankkeen taloudelliseen 

arviointiin, ohjelmasta tuettavien 

hankkeiden ilmastokestävyys olisi 

tarvittaessa varmistettava niiden ohjeiden 

mukaisesti, joita komission olisi laadittava 

yhdenmukaisesti muita unionin ohjelmia 

koskevien ohjeiden kanssa. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, s. 13. 18 COM(2018) 321, s. 13. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/13 

Tarkistus  13 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Yksi tämän ohjelman tärkeistä 

tavoitteista on lisätä synergiaa liikenteen, 

energian ja digitaalitalouden välillä. Tätä 

varten ohjelmassa olisi hyväksyttävä 

monialaisia työohjelmia, joilla voidaan 

puuttua tiettyihin tukitoimien aloihin, joita 

ovat esimerkiksi verkotettu ja 

automatisoitu liikkuvuus tai vaihtoehtoiset 

polttoaineet. Lisäksi kullakin alalla olisi 

ohjelman mukaisesti voitava pitää 

avustuskelpoisina lisätekijöitä toiselta 

alalta, jos tällainen lähestymistapa parantaa 

investoinnin sosioekonomista hyötyä. 

Alojen väliseen synergiaan olisi 

kannustettava toimien valinnan 

myöntämisperusteissa. 

(6) Yksi tämän ohjelman tärkeistä 

tavoitteista on lisätä synergiaa liikenteen, 

energian ja digitaalitalouden välillä. Tätä 

varten ohjelmassa olisi hyväksyttävä 

monialaisia työohjelmia, joilla voidaan 

puuttua tiettyihin tukitoimien aloihin, joita 

ovat esimerkiksi verkotettu ja 

automatisoitu liikkuvuus tai vaihtoehtoiset 

polttoaineet sekä tekniikkaneutraalius. 

Lisäksi kullakin alalla olisi ohjelman 

mukaisesti voitava pitää avustuskelpoisina 

lisätekijöitä toiselta alalta, jos tällainen 

lähestymistapa parantaa investoinnin 

sosioekonomista hyötyä. Alojen väliseen 

synergiaan olisi kannustettava toimien 

valinnan myöntämisperusteissa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/14 

Tarkistus  14 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

(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. 

(14) Puolustusalan 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 puolustusalan vaatimukset 

vuoden 2018 puoliväliin mennessä ja että 

vuoteen 2019 mennessä komission yksiköt 

määrittelevät puolustusalan kuljetuksiin 

soveltuvat Euroopan laajuisen 

liikenneverkon osat, mukaan lukien 

nykyiseen infrastruktuuriin tarvittavat 

parannukset. Unionin rahoitus siviili- ja 

sotilasalan kaksikäyttöön tarkoitetun 

liikenneinfrastruktuurin 
täytäntöönpanoon olisi toteutettava tämän 

ohjelman kautta erityisillä työohjelmilla, 

joissa täsmennetään sovellettavat 

vaatimukset siten kuin työohjelman 

yhteydessä määritellään. 

_________________ _________________ 
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24 JOIN(2017) 41. 24 JOIN(2017) 41. 

25 JOIN(2018) 5. 25 JOIN(2018) 5. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/15 

Tarkistus  15 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Innovatiivinen 

infrastruktuuriteknologia, joka 

mahdollistaa siirtymisen vähähiilisiin 

energia- ja liikkuvuusjärjestelmiin ja auttaa 

parantamaan toimitusvarmuutta, on 

välttämätön unionin hiilestä irtautumisen 

tavoitteiden kannalta. Komissio painotti 

23 päivänä marraskuuta 2017 

antamassaan tiedonannossa Euroopan 

energiaverkkojen vahvistamisesta”28 

erityisesti, että sähkön roolin 

vahvistuminen, jossa uusiutuvat 

energialähteet muodostavat puolet 

sähköntuotannosta vuoteen 2030 

mennessä, edistää entistä enemmän 

hiilestä irtautumista tähän asti fossiilisten 

polttoaineiden hallitsemilla aloilla, kuten 

liikenteessä, teollisuudessa ja 

lämmityksessä ja jäähdytyksessä, ja että 

Euroopan laajuisen 

energiainfrastruktuurin politiikassa 

keskitytään yhä enemmän sähkön 

yhteenliitäntöihin, sähkön varastointiin ja 

älykkäitä verkkoja koskeviin hankkeisiin. 
Unionin hiilestä irtautumista koskevien 

tavoitteiden tukemiseksi olisi harkittava 

vakavasti ja käsiteltävä 

tärkeysjärjestyksessä ensisijaisina sellaisia 

teknologioita ja hankkeita, joilla edistetään 

siirtymistä vähähiiliseen talouteen. 

Komission tavoitteena on lisätä ohjelmasta 

tuettavia hankkeita, jotka koskevat 

(20) Innovatiivinen 

infrastruktuuriteknologia, joka 

mahdollistaa siirtymisen vähähiilisiin 

energia- ja liikkuvuusjärjestelmiin ja auttaa 

parantamaan toimitusvarmuutta, on 

välttämätön unionin hiilestä irtautumisen 

tavoitteiden kannalta. Unionin hiilestä 

irtautumista koskevien tavoitteiden 

tukemiseksi olisi harkittava vakavasti ja 

käsiteltävä tärkeysjärjestyksessä 

ensisijaisina sellaisia teknologioita ja 

hankkeita, joilla edistetään siirtymistä 

vähähiiliseen talouteen. Komission 

tavoitteena on lisätä ohjelmasta tuettavia 

hankkeita, jotka koskevat älykkäitä 

verkkoja, innovatiivista varastointia ja 

hiilidioksidin siirtoa. 
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älykkäitä verkkoja, innovatiivista 

varastointia ja hiilidioksidin siirtoa. 

_________________  

28 COM(2017)0718.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Tarkistus  16 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(25) WiFi4EU-aloitteen hyvien tulosten 

pohjalta ohjelmasta olisi jatkettava tukea 

maksuttoman ja laadukkaan langattoman 

yhteyden tarjoamiseen paikallisissa 

julkisen elämän keskuksissa, mukaan 

lukien julkisen palvelun tehtävää 

suorittavat yhteisöt, kuten viranomaiset ja 

julkisten palvelujen tarjoajat, sekä julkiset 

yleisölle avoimet ulkotilat. Näin voidaan 

edistää unionin digitaalista näkyvyyttä 

paikallisyhteisöissä. 

(25) Ohjelmasta olisi jatkettava tukea 

maksuttoman ja laadukkaan langattoman 

yhteyden tarjoamiseen paikallisissa 

julkisen elämän keskuksissa, mukaan 

lukien julkisen palvelun tehtävää 

suorittavat yhteisöt, kuten viranomaiset ja 

julkisten palvelujen tarjoajat, sekä julkiset 

yleisölle avoimet ulkotilat. Näin voidaan 

edistää unionin digitaalista näkyvyyttä 

paikallisyhteisöissä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/17 

Tarkistus  17 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

(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; 

ii) sopeuttaa TEN-T-verkko 

kaksikäyttöön tarkoitettuun 

liikenneinfrastruktuuriin liittyvän 

puolustusalan liikkuvuuden vaatimuksiin; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Tarkistus  18 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) enintään 30 615 493 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuihin erityistavoitteisiin, josta: 

a) 30 615 493 000 euroa 3 artiklan 

2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin 

erityistavoitteisiin, josta: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Tarkistus  19 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) enintään 8 650 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettuihin erityistavoitteisiin, josta 

enintään 10 prosenttia rajatylittäviin 

hankkeisiin uusiutuvan energian alalla; 

b) 8 650 000 000 euroa 3 artiklan 

2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin 

erityistavoitteisiin, josta enintään 

10 prosenttia rajatylittäviin hankkeisiin 

uusiutuvan energian alalla; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Tarkistus  20 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) enintään 3 000 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin erityistavoitteisiin. 

c) 3 000 000 000 euroa 3 artiklan 

2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin 

erityistavoitteisiin. 

Or. en 

 


