
AD\1123021FI.docx PE597.693v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

2016/0282(COD)

5.5.2017

LAUSUNTO

liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

budjettivaliokunnalle ja talousarvion valvontavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 
2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, 
(EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, EU N:o 1304/2013, (EU) N:o 
1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, 
(EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 541/2014/EU muuttamisesta
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Valmistelija: Wim van de Camp (*)

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla



PE597.693v02-00 2/19 AD\1123021FI.docx

FI

PA_Legam



AD\1123021FI.docx 3/19 PE597.693v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Varainhoitoasetuksessa vahvistetaan ne periaatteet ja menettelyt, joita on noudatettava EU:n 
talousarvion laadinnassa ja määrärahojen käytössä sekä EU:n varojen käytön valvonnassa. 
Tarkistusehdotuksella komissio pyrkii saamaan aikaan entistä yksinkertaisemmat ja 
joustavammat säännöt, joilla voitaisiin optimoida vuoteen 2020 voimassa olevan 
monivuotuisen rahoituskehyksen menot ja vaikutus. Tarkistukseen sisältyy merkittäviä 
muutoksia yleisiin varainhoitosääntöihin (ehdotuksen ensimmäinen osa) ja vastaavia 
muutoksia alakohtaisia varoja koskeviin sääntöihin (toinen osa). Ehdotuksessa muutetaan 
myös useita EU:n rahoitusohjelmien perussäädösten erityissäännöksiä erityisesti Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen osalta.

Liikenteen alalla ehdotuksessa otetaan käyttöön Verkkojen Eurooppa -välinettä (CEF) 
koskeva ”rahoitusta yhdistävä lähestymistapa” ja laaditaan varainhoitoasetusta (2, 153 ja 
272 artikla) koskevat vastaavat yleiset säännöt. Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä 
koskevan ohjelman osalta ehdotuksessa kasvatetaan Verkkojen Eurooppa -välineen 
liikennettä koskevan ohjelman käytettävissä olevia rahoituspuitteita, jotta TEN-T-hankkeisiin 
voidaan myöntää lisää tukea (272 artikla / 16 a artiklan 7 kohta). Lisäksi Euroopan 
aluekehitysrahastoa (EAKR) koskevalla muutoksella laajennetaan kestävän matkailun 
infrastruktuurin investointituen soveltamisalaa (264 artikla).

Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävillä välineillä pyritään lisäämään EU:n 
rahoituksen tehokkuutta Euroopan laajuisten liikenneverkkojen yhteistä etua koskevissa 
hankkeissa i) houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta, ii) kokoamalla yhteen 
julkista rahoitusta yhdistämällä Verkkojen Eurooppa -välineen avustuksia / riskinjakovälineitä 
institutionaalisilta kumppaneilta ja investoijilta saatavaan rahoitukseen, iii) lisäämällä 
koordinointia hankkeiden valmistelun sekä hanke-ehdotusten jättämisen yhteydessä ja iv) ja 
sallimalla entistä joustavampi ajallinen järjestys hankkeissa esimerkiksi hankkeen rahoituksen 
valmiuden ja kypsyyden osalta.

Komission valitsemat institutionaaliset kumppanit, esimerkiksi Euroopan investointipankki tai 
kansalliset kehityspankit, panevat rahoitusta yhdistävät välineet epäsuorasti täytäntöön 
(153 artikla). Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistäviä välineitä voidaan rahoittaa 
sekä avustuksilla että rahoitusvälineillä. Niistä voidaan tukea hankkeita avustuksilla ja 
rahoitusvälineillä, esimerkiksi vakuuksilla. Kun rahoitusta yhdistävillä välineillä pannaan 
täytäntöön rahoitusvälineitä, sopimuksissa ja investoinneissa on noudatettava sääntöjä, jotka 
sisältyvät X osastoon, jota sovelletaan myös yhdistämiseen avustusten kanssa (208 artiklan 
2 kohta) ja joka edellyttää ennakkoarvioinnin tekemistä rahoitusta yhdistävästä välineestä 
kokonaisuutena.

Ehdotuksessa ei muuteta Verkkojen Eurooppa -välineen prioriteetteja niiden hankkeiden 
osalta, joita tuetaan rahoitusta yhdistävässä toimessa. Ne ovat samat kuin nykyisessä 
asetuksessa ja TEN-T-suuntaviivoissa. Myös Verkkojen Eurooppa -välineen nykyistä 
hallintoa sovelletaan, jotta jäsenvaltioiden kuulemista Verkkojen Eurooppa -komitean 
välityksellä jatketaan ja jotta ne viime kädessä hyväksyvät rahoitusta yhdistävän välineen 
perustamisen ja siitä rahoitettavien hankkeiden valinnan. Asiaa koskevat komission päätökset 
välitetään parlamentille ja neuvostolle.
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Valmistelijan kanta

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ehdotukseen, koska siinä luodaan rahoitusta yhdistävän 
välineen perustamiselle ja rahoitusta yhdistävien toimien käytölle selkeä perusta sekä 
Verkkojen Eurooppa -välineessä että sen perustana olevassa varainhoitoasetuksessa. 
Rahoituksen yhdistämistä korostetaan näin ollen uutena viranomaisten ja investoijien 
käytettävissä olevana EU-rahoituksen välineenä jäsenvaltioissa. Sillä pitäisi lisäksi antaa niille 
mahdollisuus löytää paras tapa edetä TEN-T-hankkeiden kehittämisessä ja rahoittamisessa 
yhdistämällä EU:n rahoitustuki niiden omiin varoihin. Kun otetaan huomioon sekä valtavat 
investointitarpeet liikenteen infrastruktuurissa että jäsenvaltioiden ja EU:n kireä julkinen 
talous (mikä näkyy uudestaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä), on erittäin 
tärkeää sallia mahdollisimman suuri joustavuus saatavilla olevien EU:n varojen käytössä ja 
tehostaa niiden vaikutusta luomalla mahdollisimman paljon synergioita julkisten ja 
yksityisten resurssien välille kaikilla tasoilla.

Rahoituksen yhdistämistä liikenteessä on edelleen tarkasteltava käytännössä nykyisen 
Verkkojen Eurooppa -välineen mukaisesti ja aloitettava vuoden 2018 työohjelmasta ja noin 
miljardin euron avustuksista, jotka silloin ovat jääneet jäljelle Verkkojen Eurooppa -välinettä 
varten. Viimeaikaiset liikennehankkeet esimerkiksi Calais’n satamassa ja Riian julkisessa 
liikenteessä tai ympäristöystävällisen merenkulun takeita koskeva Green Shipping Guarantee 
-ohjelma, joka perustuu Verkkojen Eurooppa -välineen avustuksista myönnettävään 
yhdistettyyn tukeen tai velkainstrumentteihin ja rahoitukseen (ESIR-rahoitus mukaan 
luettuna), antavat viitteitä joustavan tukimekanismin mahdollisuuksista. Tulevissa Verkkojen 
Eurooppa -välineen ehdotuspyynnöissä vuodeksi 2017 testataan jo hankkeiden myöntämistä 
koskevaa tehostettua koordinointia, vaikka ei vielä rahoitusta yhdistävien välineiden 
muodossa. Olisi erityisen toivottavaa, että rahoituksen yhdistäminen käynnistäisi liikenne- ja 
liikkuvuushankkeita, joilla laajennetaan ja parannetaan alkuperäisiä Verkkojen Eurooppa 
-välineestä tuettuja infrastruktuuri-investointeja.

Tätä taustaa vastaan Verkkojen Eurooppa -välineen rahoituksen yhdistäminen mahdollistaisi 
EU:n avustusten tai rahoitusvälineiden yhdistämisen institutionaaliseen rahoitukseen, kuten 
EIP:n ja ESIR-rahaston rahoitukseen, mutta myös edistäisi entisestään kansallisista 
talousarvioista ja yksityisiltä sijoittajilta peräisin olevien rahoitusosuuksien yhdistämistä. Sen 
vuoksi valmistelija ehdottaa, että johdanto-osan 239 kappaleessa ja 2 artiklassa tarkoitettuja 
yhdistelmiä selvennetään.

Verkkojen Eurooppa -välineen rahoituksen yhdistämisen joustavuus on myös olennaista 
TEN-T-hankejatkumon monimuotoisuuden ja jäsenvaltioiden tarpeiden huomioon 
ottamiseksi. Koska tukikelpoisista hankkeista suoritetaan (esi)valinta rahoitusta yhdistävien 
välineiden puitteissa niiden (rahoituksen) valmiuden perusteella, on tärkeää varmistaa, että 
hankkeet seulotaan niiden laadullisten ansioiden perusteella eikä niitä ryhmitellä ”de facto” 
pääasiassa niiden rahoituksen valmiuden tai houkuttelevuuden mukaan. Valmistelija ehdottaa, 
että komissio asettaa tarvittavat kriteerit avoimen ja tasapainoisen valintaprosessin 
varmistamiseksi toteutuskumppaneiden tasolla (Verkkojen Eurooppa -välinettä koskeva 
16 a artiklan 6 kohta).

Liikenne voisi olla ensimmäinen rahoituksen yhdistämistä hyödyntävä ala, koska TEN-T-
hankejatkumolla on voimakas tuen tarve. Koska investoinnit energia- ja viestintäverkkoihin 
lisääntyvät (vaihtoehtoisten polttoaineiden tai älykkään liikenneinfrastruktuurin kaltaiset 
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mahdolliset synergiat mukaan luettuina), uusilla säännöillä olisi helpotettava rahoituksen 
yhdistämistä kaikilla Verkkojen Eurooppa -välineen aloilla. Jos yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin liittyy kolmansia maita, rahoitusta yhdistävän välineen käyttöä ei pistäisi rajoittaa 
liikenteeseen vaan laajentaa kaikille Verkkojen Eurooppa -välineen aloille. Valmistelija 
ehdottaa, että Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 16 a artiklan 7 kohtaa muutetaan 
vastaavasti.

Lopuksi valmistelija kannattaa täysin Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskevan 
ohjelman rahoituspuitteiden kasvattamista 80–95 prosenttiin (nykyisestä 80–85 prosentista) 
määrärahoista, jotka on jo myönnetty vuoteen 2020 saakka. Tämä vapauttaisi kiireellisesti 
tarvittavia lisäresursseja sellaisten TEN-T-hankkeiden tueksi, joiden osalta kaikki Verkkojen 
Eurooppa -välineiden ehdotuspyynnöt ylittävät määrärahat selvästi.
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TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talousarvion 
valvontavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tärkeimmät budjettiperiaatteet olisi 
säilytettävä. Poikkeuksia, joita näistä 
perusperiaatteista on myönnetty joillakin 
erityisaloilla, kuten tutkimus, ulkoiset 
toimet ja rakennerahastot, olisi arvioitava 
uudelleen, ja niitä olisi yksinkertaistettava 
mahdollisimman paljon ottaen samalla
huomioon niiden tarpeellisuus, niiden 
talousarviolle tuottama lisäarvo sekä 
sidosryhmille niistä aiheutuvat rasitteet.

(3) Tärkeimmät budjettiperiaatteet olisi 
säilytettävä. Poikkeuksia, joita näistä 
perusperiaatteista on myönnetty joillakin 
erityisaloilla, kuten tutkimus, ulkoiset 
toimet ja rakennerahastot, olisi arvioitava 
uudelleen, ja niitä olisi yksinkertaistettava 
mahdollisimman paljon ottaen samalla 
huomioon niiden tarpeellisuus, niiden 
talousarviolle tuottama lisäarvo sekä 
sidosryhmille niistä aiheutuvat rasitteet. 
Rakennerahastoja olisi voitava käyttää 
rahoitusta yhdistävissä välineissä suurta 
EU:n lisäarvoa tuottavien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
tukemisen mahdollistamiseksi kaikissa 
aluekategorioissa, myös kehittyneimmillä 
alueilla ja siirtymäalueilla.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Saajan nimeä ja sijaintia tai 
myönnettyjen varojen määrää ja 
käyttötarkoitusta ei pitäisi julkaista, jos 
tämä olisi omiaan vaarantamaan hänen 
henkilökohtaisen koskemattomuutensa, 
joka suojataan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, tai vahingoittamaan 
hänen oikeutettua taloudellista etuaan.

(22) Saajan nimeä ja sijaintia tai 
myönnettyjen varojen määrää ja 
käyttötarkoitusta ei pitäisi julkaista, jos on 
todistetusti olemassa riski siitä, että niiden 
julkaiseminen voi vaarantaa hänen 
henkilökohtaisen koskemattomuutensa, 
joka suojataan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, tai vahingoittamaan 
hänen oikeutettua taloudellista etuaan.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 239 kappale

Komission teksti Tarkistus

(239) Toimenpiteiden tehostamiseksi 
voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi 
rahoitusta yhdistävä väline osana 
Verkkojen Eurooppa -välinettä. Tällaisista 
välineistä olisi rahoitettava rahoitusta 
yhdistäviä toimia, joissa yhdistetään 
unionin talousarviosta katettavaa tukea, 
jota ei tarvitse maksaa takaisin, ja/tai 
unionin talousarviosta katettavia 
rahoitusvälineitä, myös Verkkojen 
Eurooppa -välineeseen kuuluvia oman ja 
vieraan pääoman ehtoisia 
rahoitusvälineitä, sekä EIP-ryhmän 
rahoitusta, johon kuuluu myös EIP:n ESIR-
rahoitus, ja muilta kehitys- tai 
rahoituslaitoksilta ja sijoittajilta saatua 
rahoitusta.

(239) Toimenpiteiden tehostamiseksi 
voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi 
rahoitusta yhdistävä väline osana 
Verkkojen Eurooppa -välinettä. Tällaisista 
välineistä olisi rahoitettava rahoitusta 
yhdistäviä toimia, joissa yhdistetään 
unionin talousarviosta katettavaa tukea, 
jota ei tarvitse maksaa takaisin (kuten 
jäsenvaltioiden talousarvioista, Verkkojen 
Eurooppa -välineen avustuksista sekä 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista saatava tuki) ja/tai 
unionin talousarviosta katettavia 
rahoitusvälineitä, myös Verkkojen 
Eurooppa -välineeseen kuuluvien oman ja 
vieraan pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden yhdistelmiä, sekä EIP-
ryhmän rahoitusta, johon kuuluu myös 
EIP:n ESIR-rahoitus, kansallisilta 
kehityspankeilta ja muilta kehitys- tai 
rahoituslaitoksilta ja sijoittajilta saatua 
rahoitusta, mukaan luettuina sekä suorina 
että epäsuorina rahoitusosuuksina (myös 
julkisen ja yksityisen sektorin välisen 
kumppanuuden rakenteiden kautta) 
saatava yksityinen rahoitustuki.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 240 kappale

Komission teksti Tarkistus

(240) Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
kuuluvalla rahoitusta yhdistävällä 
välineellä olisi pyrittävä lisäämään unionin 
rahoituksen kerrannaisvaikutuksia 
hankkimalla lisärahoitusta yksityisiltä 
sijoittajilta. Lisäksi sillä olisi varmistettava, 
että tukea saaneista toimista tulee 
taloudellisesti ja rahoituksellisesti 

(240) Verkkojen Eurooppa -välineen
rahoitusta yhdistävillä välineillä olisi 
pyrittävä lisäämään unionin rahoituksen 
kerrannaisvaikutuksia hankkimalla 
lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta. 
Lisäksi sillä olisi varmistettava, että tukea 
saaneista toimista tulee taloudellisesti ja 
rahoituksellisesti elinkelpoisia, ja sen olisi 
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elinkelpoisia. edistettävä Pariisin ilmastokonferenssissa 
(COP 21) asetettujen tavoitteiden sekä 
työpaikkojen luomista ja rajaylittävää 
yhteentoimivuutta koskevien unionin 
tavoitteiden saavuttamista. Jos Verkkojen 
Eurooppa -välinettä ja ESIR-rahastoa 
käytetään kumpaakin toimien 
rahoittamiseen, 
tilintarkastustuomioistuimen olisi 
laadittava arvio, jossa analysoidaan, 
edistävätkö ne mainittujen unionin 
tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 240 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(240 a) EIP:n takuurahaston ESIR-
rahoitus tulee unionin talousarviosta. 
EIP:n olisi näin ollen voitava 
järjestelmällisesti tarjota 
suuririskisimmän osan kattavia takuita 
rahoitusta yhdistävissä välineissä 
sellaisille operaatioille, joita jo tuetaan 
unionin talousarviosta (Verkkojen 
Eurooppa -väline, ESIR-rahasto jne.), 
jotta mahdollistetaan täydentävyys ja 
yksityisten investointikumppaneiden 
osallistuminen ja niiden edistäminen 
Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta 
yhdistävien välineiden yhteydessä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 241 kappale

Komission teksti Tarkistus

(241) Jotta voitaisiin tukea 
ydinverkkokäytävähankkeita, muita 
ydinverkko-osuuksia koskevia hankkeita 
ja rajatylittäviä hankkeita, jotka tuottavat 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 

Poistetaan.
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kannalta eniten lisäarvoa, on tarpeen 
lisätä monivuotisen työohjelman 
joustavuutta siten, että asetuksen (EU) 
N:o 1316/2013 mukaisista 
talousarviovaroista voidaan käyttää jopa 
95 prosenttia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 241 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(241 a) Jotta voidaan jatkaa Euroopan 
laajuisen liikenneverkon täydentämistä 
koskevien hankkeiden täytäntöönpanoa, 
on välttämätöntä, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
liikennealan määrärahojen osuus on 
vähintään 2,5 prosenttia.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 241 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(241 b)Rahoitusta yhdistävien välineiden 
hallinnoinnin olisi perustuttava 
varainhoitoasetuksen mukaisiin 
etukäteisarviointeihin ja siinä olisi 
otettava huomioon kokemukset, joita 
saatiin pantaessa täytäntöön Verkkojen 
Eurooppa -välineen rahoituksen 
yhdistämistä koskevaa kehotusta 
(”Blending Call”), johon viitataan 
20. tammikuuta 2017 julkaistussa 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
monivuotisessa työohjelmassa1 a. 
Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta 
yhdistävät välineet olisi vahvistettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1316/20131 b 17 ja 25 
artiklan mukaisesti hyväksytyissä 
monivuotisissa ja/tai vuotuisissa 
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työohjelmissa. Komission olisi annettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
avoimesti ja säännöllisesti tietoja kaikkien 
rahoitusta yhdistävien välineiden 
täytäntöönpanosta.

________________

1 a Komission täytäntöönpanopäätös 
C(2017)0164, annettu 20 päivänä 
tammikuuta 2017, Verkkojen Eurooppa 
-välineen alalla myönnettävää 
rahoitustukea koskevan monivuotisen 
työohjelman 2014–2020 perustamisesta 
annetun komission 
täytäntöönpanopäätöksen C(2014)1921 
muuttamisesta.

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 
asetuksen (EU) N:o 913/2010 
muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 
680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129–171).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 241 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(241 c) Verkkojen Eurooppa -välineen 
rahoitusta yhdistävien välineiden 
tarkoituksena on helpottaa ja 
virtaviivaistaa kaikkien tukimuotojen 
yhtenäistä hakemista, mukaan lukien 
unionin avustukset Verkkojen Eurooppa 
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-välineestä ja yksityiseltä sektorilta 
saatava rahoitus. Rahoitusta yhdistävillä 
välineillä olisi pyrittävä optimoimaan 
hakumenettelyjä hankkeiden toteuttajien 
kannalta tarjoamalla teknisestä ja 
rahoituksellisesta näkökulmasta 
yhtenäinen arviointiprosessi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 241 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(241 d)Verkkojen Eurooppa -välineellä 
olisi lisättävä hankkeiden esittämisen 
määräaikaa koskevaa joustoa ja 
yksinkertaistettava ja virtaviivaistettava 
hankkeiden määrittely- ja 
rahoitusprosessia. Niillä olisi myös 
lisättävä osallistuvien rahoituslaitosten 
omaa vastuullisuutta ja sitoutumista ja 
lievennettävä riskiä siitä, että hankkeet, 
joille avustuksia myönnetään, eivät saa 
varainhoitoprosessia päätökseen eivätkä 
siten saa maksuja.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 241 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(241 e) Verkkojen Eurooppa -välineen 
rahoitusta yhdistävillä välineillä olisi 
voitava tehostaa jäsenvaltioiden, 
komission, EIP:n, kansallisten 
kehityspankkien ja yksityisten sijoittajien 
välistä koordinointia, tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä, sellaisen terveen 
hankejatkumon luomiseksi ja 
tukemiseksi, jolla pyritään Verkkojen 
Eurooppa -hankkeen toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. ’rahoitusta yhdistävällä toimella’ 
tarkoitetaan toimea, joka toteutetaan 
rahoitusta yhdistävällä välineellä, joka 
käsittää sekä EU:n talousarviosta 
rahoitettavia tukimuotoja, joita ei makseta 
takaisin, ja/tai rahoitusvälineitä että 
kehitysrahoituslaitosten tai muiden 
julkisten rahoituslaitosten ja kaupallisten 
rahoituslaitosten ja sijoittajien 
rahoitusvälineitä. Rahoitusta yhdistäviin 
toimiin voi sisältyä valmistelutoimia, 
joiden pohjalta rahoituslaitokset saattavat 
tehdä investointeja;

6. ’rahoitusta yhdistävällä toimella’ 
tarkoitetaan toimea, joka toteutetaan 
rahoitusta yhdistävällä välineellä, joka 
käsittää sekä EU:n talousarviosta 
rahoitettavia tukimuotoja, joita ei makseta 
takaisin, ja/tai rahoitusvälineitä että 
kehitysrahoituslaitosten tai muiden 
julkisten rahoituslaitosten ja kaupallisten 
rahoituslaitosten ja sijoittajien 
rahoitusvälineitä, tämän vaikuttamatta 
201 artiklan 4 kohdassa vahvistettuun 
sääntöön, jonka mukaan unionin 
talousarvion toteutus on osoitettava vain 
julkisoikeudellisille elimille tai julkisen 
palvelun tehtäviä hoitaville elimille. 
Rahoitusta yhdistäviin toimiin voi sisältyä 
valmistelutoimia, joiden pohjalta 
rahoituslaitokset saattavat tehdä 
investointeja;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’rahoitusta yhdistävällä välineellä’ 
tarkoitetaan välinettä, jonka puitteissa 
komissio tekee yhteistyötä 
kehitysrahoituslaitosten tai muiden 
julkisten rahoituslaitosten sekä kaupallisten 
rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa ja 
jonka tarkoituksena on eräiden unionin 
ensisijaisten tavoitteiden ja politiikkojen 
toteuttaminen hyödyntämällä rahoitusta 
yhdistäviä toimia ja muita yksittäisiä 
toimia;

7. ’rahoitusta yhdistävällä välineellä’ 
tarkoitetaan välinettä, jonka puitteissa 
komissio tekee yhteistyötä 
kehitysrahoituslaitosten tai muiden 
julkisten rahoituslaitosten sekä kaupallisten 
rahoituslaitosten ja sijoittajien kanssa ja 
jonka tarkoituksena on eräiden unionin 
ensisijaisten tavoitteiden ja politiikkojen 
toteuttaminen hyödyntämällä rahoitusta 
yhdistäviä toimia ja muita yksittäisiä 
toimia ilman, että se johtaa voittojen 
yksityistämiseen tai tappioiden 
sosialisoimiseen, tämän vaikuttamatta 
201 artiklan 4 kohdassa vahvistettuun 
sääntöön, jonka mukaan unionin 
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talousarvion toteutus on osoitettava vain 
julkisoikeudellisille elimille tai julkisen 
palvelun tehtäviä hoitaville elimille;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
272 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1316/2013
15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 Lisätään 15 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

”b a) ne auttavat minimoimaan ulkoiset 
kustannukset, mukaan luettuina 
ilmastonmuutoksesta ja onnettomuuksista 
aiheutuvat kustannukset;”

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
272 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1316/2013
16 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kokonaisrahoitusosuus unionin 
talousarviosta Verkkojen Eurooppa -
välineen rahoitusta yhdistäviin välineisiin 
ei saa ylittää 10:tä prosenttia 5 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuista Verkkojen 
Eurooppa -välineen 
kokonaisrahoituspuitteista.

3. Unionin talousarviosta Verkkojen 
Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistäviin 
välineisiin ja 14 artiklan 2 kohdassa 
säädettyihin rahoitusvälineisiin 
myönnettävän kokonaisrahoitusosuuden 
määrä ei saa ylittää 10:tä prosenttia 5 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
kokonaisrahoituspuitteista.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
272 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1316/2013
16 a artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jos 5 artiklan 1 kohdassa mainittua 
kokonaisrahoituksen 10:tä prosenttia ei 
käytetä kokonaan Verkkojen Eurooppa -
välineen ja/tai rahoitusvälineiden 
rahoitusta yhdistäviin välineisiin, jäljelle 
jäävä määrä on annettava käyttöön ja 
jaettava uudelleen 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin 
kokonaisrahoituspuitteisiin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
272 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1316/2013
16a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Verkkojen Eurooppa -välineen 
rahoitusta yhdistävästä välineestä 
avustuksina myönnettävän tuen on 
noudatettava 7 artiklassa säädettyjä 
tukikelpoisuusperusteita ja rahoitustuen 
edellytyksiä. Verkkojen Eurooppa -
välineen rahoitusta yhdistävästä välineestä 
tuettaville rahoitusta yhdistäville toimille 
myönnettävän rahoitustuen määrää on 
mukautettava käyttäen perusteena 
kustannus-hyötyanalyysia ja tarvetta 
maksimoida unionin rahoituksen 
vipuvaikutus.

4. Verkkojen Eurooppa -välineen 
rahoitusta yhdistävästä välineestä 
avustuksina ja rahoitusvälineistä 
myönnettävän tuen on noudatettava 
7 artiklassa säädettyjä 
tukikelpoisuusperusteita ja rahoitustuen 
edellytyksiä. Verkkojen Eurooppa -
välineen rahoitusta yhdistävästä välineestä 
tuettaville rahoitusta yhdistäville toimille 
myönnettävän rahoitustuen määrää on 
mukautettava käyttäen perusteena 
kustannus-hyötyanalyysia, unionin 
talousarviovarojen saatavuutta ja tarvetta 
maksimoida unionin rahoituksen 
vipuvaikutus. Myönnettävän avustuksen 
määrä ei saa missään tapauksessa ylittää 
10 artiklassa säädettyjä rahoituksen 
prosenttiosuuksia.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
272 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1316/2013
16 a artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio selvittää yhteistyössä 
EIP:n kanssa EIP:n mahdollisuutta 
myöntää järjestelmällisesti 
suuriskisimmän osan kattava takuu 
Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta 
yhdistävistä välineistä, jotta 
mahdollistetaan täydentävyys ja 
yksityisten investointikumppaneiden 
osallistuminen ja edistetään niitä 
liikenteen alalla.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
272 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1316/2013
16 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Unioni, jäsenvaltio ja muut 
sijoittajat voivat osallistua Verkkojen 
Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävien 
välineiden rahoitukseen edellyttäen, että 
komissio hyväksyy välineen rahoitusta 
yhdistävien toimien ja/tai 
investointistrategian 
tukikelpoisuusperusteiden tarkentamisen, 
joka voi olla tarpeen lisärahoitusosuuksien 
vuoksi. Komissio vastaa lisävarojen 
käyttöönotosta 2 kohdan mukaisesti.

5. Unioni, jäsenvaltio ja muut 
sijoittajat voivat osallistua Verkkojen 
Eurooppa -välineen rahoitusta yhdistävien 
välineiden rahoitukseen edellyttäen, että 
komissio hyväksyy välineen rahoitusta 
yhdistävien toimien ja/tai 
investointistrategian 
tukikelpoisuusperusteiden tarkennukset, 
jotka voivat olla tarpeen 
lisärahoitusosuuksien vuoksi ja jotta 
täytetään tämän asetuksen vaatimukset 
toteutettaessa yhteistä etua koskevia 
hankkeita. Komissio vastaa lisävarojen 
käyttöönotosta 2 kohdan mukaisesti.

Komissio hyväksyy tämän asetuksen 
täydentämiseksi 26 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt ja ehdot 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille 
tarkennuksille, jotka voivat olla tarpeen 
jäsenvaltioilta tai muilta investoijilta 
saatavia rahoitusosuuksia varten.

Tarkistus 20
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Ehdotus asetukseksi
272 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1316/2013
16 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

’6. Verkkojen Eurooppa -välineen 
rahoitusta yhdistävästä välineestä tuettavat 
rahoitusta yhdistävät toimet on valittava 
toteuttamisvalmiuden perusteella, ja niissä 
on pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä maantieteelliseen 
tasapainoon jäsenvaltioiden kesken. Niiden 
on täytettävä seuraavat vaatimukset:

’6. Verkkojen Eurooppa -välineen 
rahoitusta yhdistävästä välineestä tuettavat 
rahoitusta yhdistävät toimet on valittava 
toteuttamisvalmiuden perusteella ottaen 
huomioon vähimmäiskriteerit. Komissio 
hyväksyy 26 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kyseiset perusteet, ja pyrkii alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä maantieteelliseen 
tasapainoon jäsenvaltioiden kesken. Niiden 
on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
272 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1316/2013
16 a artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kolmansissa maissa toteutettavia 
rahoitusta yhdistäviä toimia voidaan tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta 
liikennealalla yhdistävästä välineestä, jos 
nämä toimet ovat tarpeen yhteistä etua 
koskevan hankkeen toteuttamiseksi.”.

7. Kolmansissa maissa toteutettavia 
rahoitusta yhdistäviä toimia voidaan tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta 
yhdistävästä välineestä, jos nämä toimet 
ovat tarpeen yhteistä etua koskevan 
hankkeen toteuttamiseksi.”.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
272 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1316/2013
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Korvataan 17 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.
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”Kokonaisrahoituksen on oltava 80–95 
prosenttia 5 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuista 
talousarviovaroista.”.
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