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6.12.2018 A8-0409/49 

Tarkistus  49 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dario Tamburrano 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen 

(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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6.12.2018 A8-0409/50 

Tarkistus  50 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dario Tamburrano 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Tarkistus  51 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dario Tamburrano 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) toimet, jotka koskevat yksinomaan 

uusiutuvan vedyn ja biometaanin käyttöä 

sen jälkeen, kun ne on luokiteltu 

avustuskelpoisiksi komission laatimien 

menetelmien mukaisesti. Tähän on 

sisällyttävä vähintään seuraavat 

osatekijät: 

 i) luettelo täytäntöönpantavista 

pakollisista teknisistä mukautuksista 

 ii) saavutettava vähimmäisteho ja 

elinkaarikerroin 

 iii) saavutettava yleinen kestävyys ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennys. 

 Komissio hyväksyy 24 artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä menetelmien 

vahvistamiseksi. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Tarkistus  52 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b b) toimet, jotka liittyvät 

energiatehokkuuden parantamista 

edistäviin 

energiainfrastruktuurihankkeisiin, jos 

kyseisillä hankkeilla on vaikutusta 

rajatylittäviin energiavirtoihin muun 

muassa kysynnänohjauksen ja älykkäiden 

verkkojen avulla. 

 Energia-alalla seuraavat toimet eivät voi 

saada tämän asetuksen mukaista unionin 

rahoitustukea: 

 i) toimet, jotka liittyvät fossiilisten 

polttoaineiden tuotantoon, jalostukseen, 

siirtoon, jakeluun, varastointiin tai 

polttamiseen; 

 ii) toimet, jotka liittyvät uusiutuvaa ja 

hiilivapaata kaasua koskeviin 

hankkeisiin, joissa kuljetetaan fossiilisia 

varoja. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Tarkistus  53 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dario Tamburrano 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen 

(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 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Tarkistus  54 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dario Tamburrano 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – I a osa (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 I a. Ilmastotoimien jäljitys ja 

osoitettujen määrärahojen 

ilmastokestävyyden varmistaminen 

 Jotta tässä asetuksessa asetetut 

ilmastotoimien valtavirtaistamisen 

tavoitteet varmasti saavutetaan, komission 

on otettava käyttöön järjestelmä, jolla 

voidaan jäljittää ilmastotoimiin osoitettuja 

määrärahoja ja niiden todellisia 

kustannuksia Rion 

tunnusmerkkijärjestelmän perusteella 

niin, että eritellään hillitsemistoimet ja 

sopeuttamistoimet sekä eri alat ja niiden 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen. 

 Ilmastokestävyyden varmistamista on 

laajennettava nykyisistä hiilen 

hinnoittelua ja hiilijalanjälkeä koskevista 

menetelmistä, ja sen on sisällettävä 

vähintään seuraavat perusteet: 

 a) energiatehokkuus etusijalle -

periaatteen huomioon ottaminen 

 b) pitkän aikavälin vaikutus ympäristöön 

ja yhteiskuntaan 

 c) hankkeita koskeva elinkaariarviointi, 

jolla pyritään minimoimaan 

ilmastonmuutoksen hillinnän ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
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kannalta haitalliset vaikutukset ja 

maksimoimaan hyödyt. Tätä varten on 

tehtävä arvio komission myöhemmin 

laatimien ohjeiden mukaisesti käyttämällä 

1,5 asteen ilmastoskenaariota 

alakohtaisilla hiilestä irtautumisen 

reiteillä. 

Or. en 

 

 


