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7.12.2018 A8-0409/95 

Tarkistus  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 13 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Turva- ja turvallisuusuhat 

huomioon ottaen unionin tukea saavissa 

hankkeissa olisi oltava mukana 

infrastruktuurin häiriönsietokyky ja 

huolto. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0409/96 

Tarkistus  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Tästä ohjelmasta osarahoitetut 

investoinnit, erityisesti jos ne liittyvät 

varman, turvallisen ja 

häiriönsietokykyisen infrastruktuurin 

parantamiseen tai ilmastotavoitteiden 

saavuttamiseen, katsotaan tukikelpoisiksi 

investoinneiksi, joihin voidaan soveltaa 

investointilauseketta, ja ne jätetään 

jäsenvaltioiden rahoitusaseman 

arvioinnin ulkopuolelle joko neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1466/97 5 artiklan tai 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 2 

artiklan nojalla. Tässä kohdassa 

tarkoitettuihin tämän ohjelman puitteissa 

toteutettuihin investointeihin ja 

rahoituskeinoihin ei sovelleta alijäämä- ja 

velkalaskelmia. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0409/97 

Tarkistus  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 – 9 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

9. Jäsenvaltioille yhteistyöhön 

perustuvan hallinnoinnin puitteissa 

myönnettyjä varoja voidaan niiden 

pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. 

Komissio käyttää kyseisiä varoja joko 

suoraan varainhoitoasetuksen [62 artiklan 

1 kohdan a alakohdan] mukaisesti tai 

välillisesti saman artiklan 1 kohdan 

c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on 

mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
asianomaisen jäsenvaltion hyväksi. 

9. Jäsenvaltiolle yhteistyöhön 

perustuvan hallinnoinnin puitteissa 

myönnettyjä varoja voidaan sen pyynnöstä 

siirtää ohjelman käyttöön. Komissio 

käyttää kyseisiä varoja joko suoraan 

varainhoitoasetuksen [62 artiklan 1 kohdan 

a alakohdan] mukaisesti tai välillisesti 

saman artiklan 1 kohdan c alakohdan 

mukaisesti. Kyseisiä varoja käytetään 

alueiden samassa luokassa [uuden 

yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen] 

102 artiklan mukaisesti asianomaisen 

jäsenvaltion hyväksi ja kohdennetaan 

samaan tavoitteeseen liittyvään 

hankkeeseen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0409/98 

Tarkistus  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 – b alakohta – vi alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

vi) toimet turvallisen ja turvatun 

infrastruktuurin ja liikkumisen 

varmistamiseksi, liikenneturvallisuus 

mukaan lukien, asetuksen (EU) N:o 

1315/2013 34 artiklan mukaisesti; 

vi) toimet turvallisen ja turvatun 

infrastruktuurin, varsinkin sen 

kunnossapidon ja häiriönsietokyvyn 

parantamisen ja liikkumisen 

varmistamiseksi, liikenneturvallisuus 

mukaan lukien, asetuksen (EU) 

N:o 1315/2013 34 artiklan mukaisesti; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0409/99 

Tarkistus  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 – b alakohta – vii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

vii) toimet, joilla parannetaan 

liikenneinfrastruktuurin kykyä sietää 

ilmastonmuutosta ja luonnonkatastrofeja; 

vii) toimet, joilla parannetaan 

liikenneinfrastruktuurin kykyä sietää muun 

muassa ilmastonmuutosta ja 

luonnonkatastrofeja; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0409/100 

Tarkistus  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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. 

c) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan 

ii alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen 

saavuttamiseksi ja 6 a artiklan mukaisesti: 

i) toimiin sisältyvät erityistoiminnot 

sotilaallisiin kuljetuksiin soveltuvien 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

uusien tai olemassa olevien osien 

tukemiseksi, sen sopeuttamiseksi siviili- ja 

puolustusalan kaksikäyttöliikkuvuuden 
vaatimuksiin, jotta mahdollistetaan 

infrastruktuurin siviili- ja sotilasalan 

kaksikäyttö samalla, kun varmistetaan 

tasapainoinen maantieteellinen jako eri 

puolille unionia, erityisesti pohjois-etelä- 

ja itä-länsi-akseleilla; 

i a) toimet, joilla parannetaan 

liikenneinfrastruktuurin saavutettavuutta 

ja saatavuutta turvallisuus- ja 

pelastuspalvelutarkoituksiin; 

i b) toimet, joilla parannetaan 

kyberturvallisuusuhkien sietokykyä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0409/101 

Tarkistus  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Tästä ohjelmasta ei rahoiteta 

hankkeita, joiden katsotaan niiden 

arvioinnin perusteella olevan 

korjaamattomasti haitallisia ympäristölle 

ja terveydelle. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0409/102 

Tarkistus  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

13 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 g a) kansalaisten ja paikallisyhteisöjen 

osallistuminen jäsenvaltioiden tai 

paikallisviranomaisten toteuttamien 

julkisten kuulemisten avulla; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0409/103 

Tarkistus  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

13 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Arvioitaessa liikennealan 

ehdotuksia 1 kohdassa tarkoitettujen 

myöntämisperusteiden mukaisesti on 

tarvittaessa varmistettava, että ehdotetut 

toimet ovat yhdenmukaisia asetuksen (EU) 

N:o 1315/2013 47 artiklassa säädettyjen 

käytävän työsuunnitelmien ja 

täytäntöönpanosäädösten kanssa, sekä 

otettava huomioon kyseisen asetuksen 45 

artiklan 8 kohdan mukaisen käytävästä 

vastaavan eurooppalaisen koordinaattorin 

lausunto. 

4. Arvioitaessa liikennealan 

ehdotuksia 1 kohdassa tarkoitettujen 

myöntämisperusteiden mukaisesti on 

tarvittaessa varmistettava, että ehdotetut 

toimet ovat yhdenmukaisia asetuksen (EU) 

N:o 1315/2013 47 artiklassa säädettyjen 

käytävän työsuunnitelmien ja 

täytäntöönpanosäädösten kanssa. 

Or. en 

 


