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7.12.2018 A8-0409/55 

Tarkistus  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Verkkojen Eurooppa -väline 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Verkkojen Eurooppa -välineen, 

jäljempänä ’ohjelma’, tavoitteena on 

nopeuttaa investointeja Euroopan laajuisten 

verkkojen alalla ja luoda vipuvaikutusta 

rahoituksen hankkimiseksi sekä julkiselta 

että yksityiseltä sektorilta samalla, kun 

parannetaan oikeusvarmuutta ja 

noudatetaan teknologianeutraaliuden 

periaatetta. Ohjelman pitäisi auttaa 

hyödyntämään täysin liikenne- ja energia-

alojen ja digitaalitalouden välinen synergia, 

mikä tehostaisi unionin toimia ja 

mahdollistaisi käyttöönottokustannusten 

optimoinnin. 

(2) Verkkojen Eurooppa -välineen, 

jäljempänä ’ohjelma’, tavoitteena on 

nopeuttaa investointeja Euroopan laajuisten 

verkkojen alalla ja luoda vipuvaikutusta 

rahoituksen hankkimiseksi sekä julkiselta 

että yksityiseltä sektorilta samalla, kun 

parannetaan oikeusvarmuutta. Ohjelman 

pitäisi auttaa hyödyntämään täysin 

liikenne- ja energia-alojen ja 

digitaalitalouden välinen synergia, mikä 

tehostaisi unionin toimia ja mahdollistaisi 

käyttöönottokustannusten optimoinnin. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Tarkistus  56 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 seitsemääntoista 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

kehityksen tavoitteeseen 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 

(4) Koska Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoon ja seitsemääntoista 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

kehityksen tavoitteeseen 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 vähintään 

70 prosentilla ohjelman määrärahoista 

edistetään ilmastotavoitteiden 

saavuttamista, muun muassa seuraavien 

Rion tunnusmerkkien perusteella: i) 100 

prosenttia liittyy menoihin, jotka liittyvät 

rautatieinfrastruktuurin päästöttömään 

liikkuvuuteen, hiilettömään 

kaupunkiliikenteeseen, sähkön siirtoon ja 

varastointiin, energiatehokkuuteen, 

älykkäisiin verkkoihin, hiilidioksidin 

siirtoon ja uusiutuvaan energiaan, ii) 

40 prosenttia kestävien 

navigointikelpoisten sisävesireittien, 

multimodaalikuljetusten ja 

latausinfrastruktuurin osalta – jos se 

noudattaa ilmastotavoitteita ja 

mahdollistaa mitattavissa olevan 
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niitä arvioidaan uudelleen myöhemmissä 

arviointi- ja tarkasteluprosesseissa. Jotta 

voidaan ehkäistä infrastruktuurin 

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 

tarvittaessa yhdenmukaisesti muita unionin 

ohjelmia koskevien ohjeiden kanssa. 

siirtymisen pois fossiilisista polttoaineista. 

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 

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. 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten 

lieventämistä koskevien unionin 

tavoitteiden ja sitoumusten mukaisesti 

ohjelmalla kannustetaan 

liikennemuotosiirtymää kohti 

kestävämpiä liikennemuotoja, kuten 

rautateitä, puhdasta kaupunkiliikennettä, 

meriliikennettä ja sisävesiväyliä.   

_____________________ ____________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Tarkistus  57 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Verkkojen Eurooppa -väline 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8)  TEN-T-suuntaviivoissa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen 

tukea ensi sijassa rajatylittävien ja 

puuttuvien yhteyksien toteuttamista sekä 

varmistaa tarvittaessa, että tuetut toimet 

ovat yhdenmukaisia asetuksen (EU) N:o 

1315/2013 47 artiklan mukaisesti 

laadittujen käytäviä koskevien 

työsuunnitelmien kanssa ja vastaavat 

verkon yleistä kehittämistä 

toimintavarmuuden ja yhteentoimivuuden 

osalta. 

(8) TEN-T-suuntaviivoissa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen 

tukea ensi sijassa rajatylittävien ja 

puuttuvien yhteyksien toteuttamista sekä 

varmistaa tarvittaessa, että tuetut toimet 

ovat yhdenmukaisia asetuksen (EU) N:o 

1315/2013 47 artiklan mukaisesti 

laadittujen käytäviä koskevien 

työsuunnitelmien kanssa ja vastaavat 

verkon yleistä kehittämistä 

toimintavarmuuden ja yhteentoimivuuden 

osalta, mukaan lukien toimet, jotka 

liittyvät eurooppalaisiin pyöräteihin. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Tarkistus  58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

Poistetaan. 
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siten kuin työohjelman yhteydessä 

määritellään. 

______________  

24 JOIN(2017) 41.  

25 JOIN(2017) 41.  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Tarkistus  59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Verkkojen Eurooppa -väline 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) Asetuksessa (EU) N:o XXX 

[uudelleen laadittu energiaunionin 

hallintoa koskeva asetus] painotettiin 

energiatehokkuus etusijalle -periaatetta, 

eli olisi harkittava ennen energia-alan 

suunnittelua, politiikkaa ja investointeja 

koskevien päätösten tekemistä, 

voitaisiinko kustannustehokkailla ja 

teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön 

kannalta kestävillä vaihtoehtoisilla 

energiatehokkuustoimenpiteillä korvata 

kokonaan tai osittain kaavaillut 

suunnittelua, politiikkaa ja investointeja 

koskevat toimenpiteet siten, että kuitenkin 

saavutetaan niitä koskevien päätösten 

tavoitteet. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Tarkistus  60 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

(20) Innovatiivinen 

infrastruktuuriteknologia, joka 

mahdollistaa siirtymisen kestäviin 

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 olisi keskityttävä 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 kestävään vähähiiliseen 
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tavoitteena on lisätä ohjelmasta tuettavia 

hankkeita, jotka koskevat älykkäitä 

verkkoja, innovatiivista varastointia ja 

hiilidioksidin siirtoa. 

talouteen. Komission tavoitteena olisi 

oltava sellaisten ohjelmasta tuettavien 

hankkeiden lisääminen, jotka koskevat 

älykkäitä verkkoja ja innovatiivista 

varastointia. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017)0718 28 COM(2017)0718 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Tarkistus  61 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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. 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Tarkistus  62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Verkkojen Eurooppa -väline 

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

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – n alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

n)  ’tutkimuksilla’ hankkeen 

toteuttamisen valmistelemiseksi tarvittavia 

toimia, kuten valmistelevat tutkimukset, 

kartoitukset, toteutettavuustutkimukset, 

arvioinnit, testit ja validointitutkimukset, 

mukaan lukien ohjelmistojen muodossa 

olevat tutkimukset, sekä muut tekniset 

tukitoimenpiteet, kuten ennakolta 

toteutettavat toimet, joita tarvitaan 

hankkeen suunnittelussa ja kehittämisessä 

ja hankkeen rahoitusta koskevien päätösten 

tekemisessä; näitä ovat esimerkiksi 

asianomaisten kohteiden tutkiminen ja 

rahoitusjärjestelyn valmistelu; 

n)  ’tutkimuksilla’ hankkeen 

toteuttamisen valmistelemiseksi tarvittavia 

toimia, kuten valmistelevat tutkimukset, 

kartoitukset, toteutettavuustutkimukset, 

arvioinnit, testit ja validointitutkimukset, 

mukaan lukien ohjelmistojen muodossa 

olevat tutkimukset, sekä muut tekniset 

tukitoimenpiteet, kuten ennakolta 

toteutettavat toimet, joita tarvitaan 

hankkeen kokonaissuunnittelussa ja 

-kehittämisessä ja hankkeen rahoitusta 

koskevien päätösten tekemisessä; näitä 

ovat esimerkiksi asianomaisten kohteiden 

tutkiminen ja rahoitusjärjestelyn, 

ympäristövaikutusten arviointien, 

strategisten ympäristöarviointien ja 

liikuntarajoitteisten henkilöiden 

esteettömyyttä koskevien tutkimusten 
valmistelu; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Tarkistus  63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Verkkojen Eurooppa -väline 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman yleinen tavoite on 

kehittää ja uudenaikaistaa Euroopan 

laajuisia verkkoja liikenteen, energian ja 

digitaalitalouden aloilla sekä helpottaa 

rajatylittävää yhteistyötä uusiutuvan 

energian alalla, ottaen huomioon hiilestä 

irtautumista koskevat pitkän aikavälin 

sitoumukset ja painottaen synergiaa edellä 

mainittujen alojen välillä. 

1. Ohjelman yleinen tavoite on 

rakentaa, kehittää ja uudenaikaistaa 

Euroopan laajuisia verkkoja liikenteen, 

energian ja digitaalitalouden aloilla sekä 

helpottaa rajatylittävää yhteistyötä 

uusiutuvan energian ja 

energiatehokkuuden alalla, jotta autetaan 

saavuttamaan hiilestä irtautumista 

koskevat pitkän aikavälin sitoumukset, 

edistetään kestävää ja osallistavaa kasvua 

ja vahvistetaan alueellista, sosiaalista ja 

taloudellista yhteenkuuluvuutta ja 

painottaen täysimääräisesti synergioiden 

hyödyntämistä liikenteen, energian ja 

digitaalitalouden alojen välillä. 

Or. en 
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Mietintö A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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; 

Poistetaan. 

Or. en 

 


