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6.12.2018 A8-0409/29 

Tarkistus  29 

Eric Andrieu 

S&D-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 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) Unionin tasolla talouspolitiikan 

eurooppalainen ohjausjakso on kehys, 

jonka puitteissa voidaan yksilöidä 

tärkeimmät kansalliset uudistustarpeet ja 

seurata niiden täytäntöönpanoa. 

Jäsenvaltiot laativat omat kansalliset 

monivuotiset investointistrategiansa näiden 

uudistustavoitteiden tukemiseksi. Nämä 

strategiat olisi esitettävä kansallisten 

uudistusohjelmien yhteydessä, jotta 

voidaan hahmotella ja koordinoida 

kansallisella ja/tai unionin rahoituksella 

tuettavia ensisijaisia investointihankkeita. 

Niiden olisi myös autettava käyttämään 

unionin rahoitusta johdonmukaisesti ja 

maksimoimaan tapauksen mukaan 

erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston 

(EAKR), koheesiorahaston, Euroopan 

investointien vakautusjärjestelyn, 

InvestEU:n ja Verkkojen Eurooppa 

-välineen rahoitustuesta saatava lisäarvo. 

Rahoitustukea olisi myös käytettävä 

tavalla, joka on yhdenmukainen unionin ja 

kansallisten energia- ja 

ilmastosuunnitelmien kanssa. 

(35) Unionin tasolla talouspolitiikan 

eurooppalainen ohjausjakso on kehys, 

jonka puitteissa voidaan yksilöidä 

tärkeimmät kansalliset uudistustarpeet ja 

seurata niiden täytäntöönpanoa. 

Jäsenvaltiot laativat omat kansalliset 

monivuotiset investointistrategiansa näiden 

uudistustavoitteiden tukemiseksi. Nämä 

strategiat olisi esitettävä kansallisten 

uudistusohjelmien yhteydessä, jotta 

voidaan hahmotella ja koordinoida 

kansallisella ja/tai unionin rahoituksella 

tuettavia ensisijaisia investointihankkeita. 

Niiden olisi myös autettava käyttämään 

unionin rahoitusta johdonmukaisesti ja 

maksimoimaan tapauksen mukaan 

erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston 

(EAKR), koheesiorahaston, Euroopan 

investointien vakautusjärjestelyn, 

InvestEU:n ja Verkkojen Eurooppa 

-välineen rahoitustuesta saatava lisäarvo. 

Eurooppalaisessa ohjausjaksossa on sen 

vuoksi omistettava luku kansallisten 

monivuotisten investointistrategioiden ja 

talous- ja rahoituskomiteaan kuuluvien 

kansallisten sitoumusten yhtenäisyyden 

seurantaan sekä ehdotettava 

asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä. 
Rahoitustukea olisi myös käytettävä 

tavalla, joka on yhdenmukainen unionin ja 

kansallisten energia- ja 

ilmastosuunnitelmien kanssa. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/30 

Tarkistus  30 

Eric Andrieu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – r a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 r a) ’ilmastonkestävyyden 

varmistamisella’ hankkeiden elinkaaren 

ennakkoarviointia, jonka tarkoituksena 

on minimoida haitalliset vaikutukset ja 

maksimoida ilmastonmuutoksen hillinnän 

ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

hyödyt komission laatimien 

suuntaviivojen perusteella; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/31 

Tarkistus  31 

Eric Andrieu 

S&D-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 – i a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 i a) edistää kattavaa unionin laajuista 

vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuurin käyttöönottoa asetuksen 

(EU) N:o 1315/2013 33 artiklan 

mukaisesti, jossa teollisuus, erityisesti 

valmistajat, toimittajat, energian ja 

polttoaineiden tuottajat vastaavat 

90 prosentista kokonaisinvestointeja; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/32 

Tarkistus  32 

Eric Andrieu 

S&D-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) 7 675 244 000 euroa kiinteinä 

hintoina (8 650 000 000 euroa käypinä 

hintoina) 3 artiklan 2 kohdan 

b alakohdassa tarkoitettuihin 

erityistavoitteisiin, josta vähintään 

15 prosenttia rajatylittäviin hankkeisiin 

uusiutuvan energian alalla; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/33 

Tarkistus  33 

Eric Andrieu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 iii a) toimet yhteentoimivuuden esteiden 

poistamiseksi, erityisesti käytävä-

/verkkovaikutusten aikaan saamiseksi, 

kiinnittämällä erityistä huomiota 

rautateiden tavaraliikenteen lisäämisen 

vauhdittamiseen; 

Or. en 



 

AM\1171569FI.docx  PE631.579v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/34 

Tarkistus  34 

Eric Andrieu 

S&D-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 – 3 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) asetuksen (EU) N:o 347/2013 14 

artiklan mukaiset yhteistä etua koskeviin 

hankkeisiin liittyvät toimet; 

a) asetuksen (EU) N:o 347/2013 

14 artiklan mukaiset yhteistä etua 

koskeviin hankkeisiin liittyvät toimet, 

jotka kuuluvat kyseisen asetuksen 

liitteessä II olevassa 1 kohdassa 

määriteltyyn 

energiainfrastruktuuriluokkaan; 

a a) asetuksen (EU) N:o 347/2013 

14 artiklan mukaiset yhteistä etua 

koskeviin hankkeisiin liittyvät toimet, 

jotka kuuluvat kyseisen asetuksen 

liitteessä II olevassa 2 kohdassa 

määriteltyyn 

energiainfrastruktuuriluokkaan, joiden 

talousarvio on enintään 15 prosenttia 

tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan 

b alakohdassa osoitetuista määrärahoista 

ja jotka rajoittuvat ensimmäiseen 

työohjelmaan, sekä toimet, joissa 

käytetään yksinomaan kestävää, 

uusiutuvaa vetyä tai biometaania; 

a b) toimet, jotka liittyvät 

energiatehokkuuden parantamista 

edistäviin 

energiainfrastruktuurihankkeisiin, jos 

kyseisillä hankkeilla on vaikutusta 

rajatylittäviin energiavirtoihin muun 

muassa kysynnänohjauksen ja älykkäiden 

verkkojen avulla. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/35 

Tarkistus  35 

Eric Andrieu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

II a luku (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 II a luku 

 11 a artikla 

Julkisten hankintasopimusten ja/tai 

toimitussopimusten tekeminen 

 Ohjelman tukea koskevaa julkisia 

hankintoja ja/tai toimitussopimusta 

koskeva tarjous katsotaan tukikelpoiseksi, 

jos sellaisista kolmansista maista peräisin 

olevien tuotteiden osuus, joiden kanssa 

unioni ei ole tehnyt sopimusta, jolla 

varmistetaan unionin yrityksille 

yhdenvertainen ja todellinen pääsy näiden 

kolmansien maiden markkinoille, ei ylitä 

50:tä prosenttia tarjouksen kattamien 

tuotteiden kokonaisarvosta. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/36 

Tarkistus  36 

Eric Andrieu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Hankkeet, joille haetaan 

yhteisrahoitusta Verkkojen Eurooppa -

välineestä ja jotka ovat EU:n politiikkojen 

ja erityisesti TEN-T-asetuksen mukaisia, 

katsotaan todennetusti eurooppalaista 

lisäarvoa tuottaviksi hankkeiksi, ja tällöin 

ne ansaitsevat erityiskohtelun vakaus- ja 

kasvusopimuksen suhteen. Jotta voidaan 

edistää ja vauhdittaa jäsenvaltioiden, 

alueiden, paikallisviranomaisten ja 

muiden toimijoiden osallistumista 

tällaisten hankkeiden rahoittamiseen, 

näitä osuuksia on pidettävä väliaikaisina 

toimenpiteinä ja hyödynnettävä vakaus- ja 

kasvusopimuksen nykyisiin säännöksiin 

sisältyvää joustoa1 a. 

 _________________ 

 1 a Katso vakaus- ja kasvusopimukseen 

sisältyvän jouston mahdollisimman 

tehokkaasta hyödyntämisestä 13 päivänä 

tammikuuta 2015 annettu komission 

tiedonanto. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/37 

Tarkistus  37 

Eric Andrieu 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Alakohtaiset suuntaviivat (TEN-

suuntaviivat) sekä luettelot yhteistä etua 

koskevista hankkeista energia-alalla 

tarkistetaan hyvissä ajoin ennen uutta 

menokautta, jotta ne voidaan sovittaa 

yhteen vuotta 2030 koskevien energia- ja 

ilmastotavoitteiden ja hiilestä irtautumista 

koskevien pitkän aikavälin tavoitteiden 

kanssa ja jotta energiatehokkuus 

etusijalle -periaate voidaan sisällyttää 

investointitarpeiden arviointiin, 

hankkeiden arviointiin ja hankkeiden 

valintaprosessiin. 

Or. en 

 


