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Tarkistus 104
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella olisi maksimoitava 
kasvumahdollisuudet tuottamalla 
synergiaa liikenne-, energia- ja 
televiestintäpolitiikkojen ja niiden 
toteutuksen välille ja tehostaa siten unionin 
tukitoimia.

(1) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella olisi maksimoitava kestävän 
kehityksen mahdollisuudet tuottamalla 
synergiaa liikenne-, energia- ja 
televiestintäpolitiikkojen ja niiden 
toteutuksen välille ja tehostaa siten unionin 
tukitoimia.

Or. en

Tarkistus 105
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella olisi maksimoitava 
kasvumahdollisuudet tuottamalla synergiaa 
liikenne-, energia- ja 
televiestintäpolitiikkojen ja niiden 
toteutuksen välille ja tehostaa siten unionin 
tukitoimia.

(1) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella olisi maksimoitava kestävät 
kasvumahdollisuudet tuottamalla synergiaa 
liikenne-, energia- ja 
televiestintäpolitiikkojen ja niiden 
toteutuksen välille ja tehostaa siten unionin 
tukitoimia.

Or. sv

Tarkistus 106
Jean-Jacob Bicep
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella olisi maksimoitava 
kasvumahdollisuudet tuottamalla
synergiaa liikenne-, energia- ja 
televiestintäpolitiikkojen ja niiden 
toteutuksen välille ja tehostaa siten 
unionin tukitoimia.

(1) Yhteiskunnallisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi EU:ssa 
on välttämätöntä tuottaa synergiaa 
liikenne-, energia- ja 
televiestintäpolitiikkojen ja niiden 
toteutuksen välille. Verkkojen Eurooppa 
-välineen kautta unionin tukitoimilla 
pyritään varmistamaan näiden 
synergioiden tuottaminen siten, että 
noudatetaan mahdollisimman tarkasti 
tiukkoja sosiaalisia ja 
ympäristöstandardeja.

Or. fr

Tarkistus 107
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella olisi maksimoitava 
kasvumahdollisuudet tuottamalla synergiaa 
liikenne-, energia- ja 
televiestintäpolitiikkojen ja niiden 
toteutuksen välille ja tehostaa siten unionin 
tukitoimia.

(1) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella olisi maksimoitava kestävät 
ja ympäristöystävälliset 
kasvumahdollisuudet tuottamalla synergiaa 
liikenne-, energia- ja 
televiestintäpolitiikkojen ja niiden 
toteutuksen välille ja tehostaa siten unionin 
tukitoimia.

Or. en

Perustelu

EU:n kasvuhaasteen pitäisi kohdistua sen kestävän ympäristön toimintaedellytyksiin ja 
siirtymiseen vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä. Siksi synergia on hyvä asia, jos 
se yhdistetään näihin tavoitteisiin.
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Tarkistus 108
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella olisi maksimoitava 
kasvumahdollisuudet tuottamalla synergiaa 
liikenne-, energia- ja 
televiestintäpolitiikkojen ja niiden 
toteutuksen välille ja tehostaa siten unionin 
tukitoimia.

(1) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella olisi maksimoitava 
kasvumahdollisuudet ja työpaikat
tuottamalla synergiaa liikenne-, energia- ja 
televiestintäpolitiikkojen ja niiden 
toteutuksen välille ja tehostaa siten unionin 
tukitoimia.

Or. en

Tarkistus 109
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Rahoitusta on pikaisesti 
yksinkertaistettava, jotta voidaan 
hyödyntää mahdolliset synergiat 
käyttöönotossa, kehityksessä ja 
ylläpidossa kaikissa televiestintä- ja 
energiaverkoissa.

Or. en

Tarkistus 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Liikenneinfrastruktuuripolitiikan 
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kehittämisessä olisi otettava huomioon 
ympäristöjalanjälki, rahoituskriisi ja sitä 
seurannut julkisen rahoituksen puute, 
väestörakenteen muutos sekä kaikkien 
kansalaisten ja alueiden 
esteettömyystarpeet. Siinä olisi 
keskityttävä älykkäisiin investointeihin, 
jotka tuottavat lyhyellä aikavälillä 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä hyötyjä ja luovat työpaikkoja 
välttäen samalla sellaisten 
jättihankkeiden aiheuttamat viipeet, joita 
ei voida toteuttaa ydinverkolle asetettuun 
vuoden 2030 määräaikaan mennessä.

Or. en

Tarkistus 111
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Täysin toimivat sisämarkkinat 
edellyttävät Euroopan yhdistävää 
ajanmukaista ja tehokasta infrastruktuuria 
erityisesti liikenteen, energian ja 
televiestinnän aloilla. Nämä kasvua 
kiihdyttävät yhteydet mahdollistavat 
helpomman pääsyn sisämarkkinoille ja 
edistävät siten kilpailukykyisempää 
markkinataloutta Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden ja päämäärien 
mukaisesti.

(2) Täysin toimivat sisämarkkinat 
edellyttävät Euroopan yhdistävää 
ajanmukaista ja tehokasta infrastruktuuria 
erityisesti liikenteen, energian ja 
televiestinnän aloilla. Nämä kasvua 
kiihdyttävät yhteydet mahdollistavat 
helpomman pääsyn sisämarkkinoille ja 
edistävät siten kestävämpää taloutta
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja 
päämäärien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kestävyys on laajempi tavoite kuin sisämarkkinoiden kilpailukyvyn varmistaminen.
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Tarkistus 112
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Täysin toimivat sisämarkkinat 
edellyttävät Euroopan yhdistävää 
ajanmukaista ja tehokasta infrastruktuuria 
erityisesti liikenteen, energian ja 
televiestinnän aloilla. Nämä kasvua 
kiihdyttävät yhteydet mahdollistavat 
helpomman pääsyn sisämarkkinoille ja 
edistävät siten kilpailukykyisempää 
markkinataloutta Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden ja päämäärien 
mukaisesti.

(2) Täysin toimivat sisämarkkinat 
edellyttävät Euroopan ja sen alueet
yhdistävää ajanmukaista ja tehokasta 
infrastruktuuria erityisesti liikenteen, 
energian ja televiestinnän aloilla. Nämä 
kasvua kiihdyttävät yhteydet 
mahdollistavat helpomman pääsyn 
sisämarkkinoille ja edistävät siten 
kilpailukykyisempää markkinataloutta 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja 
päämäärien mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

Vaikka kyseessä on yleiseurooppalainen väline, on tärkeää edistää kaikkien EU:n alueiden 
yhdistymistä ja kehitystä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 113
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Täysin toimivat sisämarkkinat 
edellyttävät Euroopan yhdistävää 
ajanmukaista ja tehokasta 
infrastruktuuria erityisesti liikenteen, 
energian ja televiestinnän aloilla. Nämä 
kasvua kiihdyttävät yhteydet 
mahdollistavat helpomman pääsyn 
sisämarkkinoille ja edistävät siten 
kilpailukykyisempää markkinataloutta 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja 
päämäärien mukaisesti.

(2) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella pyritään elävöittämään 
investointeja Euroopan laajuisten 
verkkojen alalla ja lisäämään kestävän 
henkilöliikenteen ja kaikki alueet 
kattavien riittävien yhteenliitosten avulla 
yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta 
Euroopassa. Tämän vuoksi sekä EU:n 
toimien tehostamiseksi ja saatavilla 
olevan rahoituksen asianmukaisen käytön 
edistämiseksi Verkkojen Eurooppa 
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-välineen avulla olisi voitava hyödyntää 
paremmin synergioita liikenteen, energian 
ja televiestinnän aloilla, jotta vähennetään 
niiden ympäristövaikutusta ja 
parannetaan tehokkuutta.

Or. fr

Tarkistus 114
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Täysin toimivat sisämarkkinat 
edellyttävät Euroopan yhdistävää 
ajanmukaista ja tehokasta infrastruktuuria 
erityisesti liikenteen, energian ja 
televiestinnän aloilla. Nämä kasvua 
kiihdyttävät yhteydet mahdollistavat 
helpomman pääsyn sisämarkkinoille ja 
edistävät siten kilpailukykyisempää 
markkinataloutta Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden ja päämäärien 
mukaisesti.

(2) Täysin toimivat sisämarkkinat 
edellyttävät Euroopan yhdistävää 
ajanmukaista ja tehokasta infrastruktuuria 
erityisesti liikenteen, energian ja 
televiestinnän aloilla. Nämä tehostetut
yhteydet mahdollistavat helpomman 
pääsyn sisämarkkinoille ja edistävät siten 
kilpailukykyisempää markkinataloutta 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja 
päämäärien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 115
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Täysin toimivat sisämarkkinat 
edellyttävät Euroopan yhdistävää 
ajanmukaista ja tehokasta infrastruktuuria 
erityisesti liikenteen, energian ja 
televiestinnän aloilla. Nämä kasvua 
kiihdyttävät yhteydet mahdollistavat 

(2) Täysin toimivat sisämarkkinat 
edellyttävät Euroopan yhdistävää 
ajanmukaista ja tehokasta infrastruktuuria 
erityisesti liikenteen, energian ja 
televiestinnän aloilla. Nämä kasvua 
kiihdyttävät yhteydet mahdollistavat 
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helpomman pääsyn sisämarkkinoille ja 
edistävät siten kilpailukykyisempää 
markkinataloutta Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden ja päämäärien 
mukaisesti.

helpomman pääsyn sisämarkkinoille, 
helpottavat rajatylittävää vuorovaikutusta
ja edistävät siten kilpailukykyisempää 
markkinataloutta Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden ja päämäärien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 116
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Verkkojen Eurooppa -väline koskee 
EU:n keskeisiä teollisuudenaloja. 
Välineestä tulee välttämätön kestävän 
kasvun lähtökohtana toimivan EU:n 
teollisuuspolitiikan luomiselle.

Or. fr

Tarkistus 117
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella tavoitellaan investointien 
nopeuttamista Euroopan laajuisten 
verkkojen alalla ja vipuvaikutusta 
rahoituksen hankkimiseksi sekä julkiselta 
että yksityiseltä sektorilta.

Poistetaan.

Or. en



PE496.337v01-00 10/144 AM\912704FI.doc

FI

Perustelu

Tarpeeton lausunto, koska johdanto-osan edellisessä kappaleessa säädetään Verkkojen 
Eurooppa -välineen tavoitteista paremmin.

Tarkistus 118
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella tavoitellaan investointien 
nopeuttamista Euroopan laajuisten 
verkkojen alalla ja vipuvaikutusta 
rahoituksen hankkimiseksi sekä julkiselta 
että yksityiseltä sektorilta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 119
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella tavoitellaan investointien 
nopeuttamista Euroopan laajuisten 
verkkojen alalla ja vipuvaikutusta 
rahoituksen hankkimiseksi sekä julkiselta 
että yksityiseltä sektorilta.

(3) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella tavoitellaan 
oikeusvarmuuden lisäämistä ja 
investointien nopeuttamista Euroopan 
laajuisten verkkojen alalla ja 
vipuvaikutusta rahoituksen hankkimiseksi 
sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Or. en

Tarkistus 120
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella tavoitellaan investointien 
nopeuttamista Euroopan laajuisten 
verkkojen alalla ja vipuvaikutusta 
rahoituksen hankkimiseksi sekä julkiselta 
että yksityiseltä sektorilta.

(3) Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisella tavoitellaan investointien 
nopeuttamista Euroopan laajuisten 
verkkojen alalla niiden synergioiden 
moninkertaistamiseksi ja vipuvaikutusta 
rahoituksen hankkimiseksi sekä julkiselta 
että yksityiseltä sektorilta.

Or. en

Tarkistus 121
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Verkkojen Eurooppa -välineellä on 
energian ja liikenteen aloilla paitsi 
edistettävä nykyisten tavoitteiden 
saavuttamista, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla, myös luotava sellaiset 
perusteet ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteille vuoden 2020 jälkeen, joissa 
uusiutuvien energianlähteiden jatkuva 
kehitys ja päästöjen vähentäminen ovat 
keskeisessä asemassa.

Or. sv

Tarkistus 122
Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komissio on sitoutunut sisällyttämään 
ilmastonmuutoksen unionin meno-
ohjelmiin ja osoittamaan vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
ilmastoon liittyviin tavoitteisiin. On tärkeää 
varmistaa, että yhteistä etua koskevien 
hankkeiden valmistelussa, suunnittelussa ja 
toteutuksessa edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista sekä riskien ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa. Tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien infrastruktuuri-
investointien olisi osaltaan edistettävä 
siirtymistä vähähiiliseen sekä 
ilmastonmuutosta ja katastrofeja sietävään 
talouteen ja yhteiskuntaan.

(5) Komissio on sitoutunut sisällyttämään 
ilmastonmuutoksen unionin meno-
ohjelmiin ja osoittamaan vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
ilmastoon liittyviin tavoitteisiin. On tärkeää 
varmistaa, että yhteistä etua koskevien 
hankkeiden valmistelussa, suunnittelussa ja 
toteutuksessa edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista sekä riskien ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa. Tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien infrastruktuuri-
investointien olisi osaltaan edistettävä 
siirtymistä vähähiiliseen sekä 
ilmastonmuutosta ja katastrofeja sietävään 
talouteen ja yhteiskuntaan siten, ettei 
tiettyjen Euroopan alueiden, kuten 
syrjäisimpien alueiden ja saarialueiden, 
eristyneisyyttä kuitenkaan lisätä.

Or. pt

Perustelu

Vähähiilistä yhteiskuntaa ja taloutta edistävillä toimenpiteillä ja toimilla ei pidä lisätä niiden 
alueiden eristyneisyyttä, jotka ovat jo muutenkin kaukana sisämarkkinoista.

Tarkistus 123
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komissio on sitoutunut sisällyttämään 
ilmastonmuutoksen unionin meno-
ohjelmiin ja osoittamaan vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
ilmastoon liittyviin tavoitteisiin. On tärkeää 
varmistaa, että yhteistä etua koskevien 

(5) On ensisijaisen tärkeää, että otetaan 
huomioon EU:n politiikan 
maailmanlaajuiset ympäristövaikutukset, 
ja EU on sitoutunut osoittamaan vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
ilmastoon liittyviin tavoitteisiin. On tärkeää 
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hankkeiden valmistelussa, suunnittelussa ja 
toteutuksessa edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista sekä riskien ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa. Tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien infrastruktuuri-
investointien olisi osaltaan edistettävä 
siirtymistä vähähiiliseen sekä 
ilmastonmuutosta ja katastrofeja 
sietävään talouteen ja yhteiskuntaan.

varmistaa, että ympäristövaikutukset 
arvioidaan kattavasti ja että yhteistä etua 
koskevien hankkeiden valmistelussa, 
suunnittelussa ja toteutuksessa edistetään 
riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
infrastruktuuri-investointien olisi osaltaan 
edistettävä siirtymistä sosiaalisesti 
kestävään talouteen ja yhteiskuntaan, jossa 
otetaan ympäristö kokonaisuudessaan 
huomioon.

Or. fr

Tarkistus 124
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komissio on sitoutunut sisällyttämään 
ilmastonmuutoksen unionin meno-
ohjelmiin ja osoittamaan vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
ilmastoon liittyviin tavoitteisiin. On 
tärkeää varmistaa, että yhteistä etua 
koskevien hankkeiden valmistelussa, 
suunnittelussa ja toteutuksessa edistetään
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista sekä riskien ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa. Tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien infrastruktuuri-
investointien olisi osaltaan edistettävä 
siirtymistä vähähiiliseen sekä 
ilmastonmuutosta ja katastrofeja sietävään 
talouteen ja yhteiskuntaan.

(5) Komissio on sitoutunut sisällyttämään 
ilmastonmuutoksen unionin meno-
ohjelmiin ja osoittamaan vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
ilmastoon liittyviin tavoitteisiin. Yhteistä 
etua koskevien hankkeiden valmistelussa, 
suunnittelussa ja toteutuksessa on 
edistettävä ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä 
riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
infrastruktuuri-investointien on osaltaan 
edistettävä siirtymistä vähähiiliseen sekä 
ilmastonmuutosta ja katastrofeja sietävään 
talouteen ja yhteiskuntaan.

Or. sv

Tarkistus 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komissio on sitoutunut sisällyttämään 
ilmastonmuutoksen unionin meno-
ohjelmiin ja osoittamaan vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
ilmastoon liittyviin tavoitteisiin. On tärkeää 
varmistaa, että yhteistä etua koskevien 
hankkeiden valmistelussa, suunnittelussa ja 
toteutuksessa edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista sekä riskien ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa. Tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien infrastruktuuri-
investointien olisi osaltaan edistettävä 
siirtymistä vähähiiliseen sekä 
ilmastonmuutosta ja katastrofeja sietävään 
talouteen ja yhteiskuntaan.

(5) Komissio on sitoutunut sisällyttämään 
ilmastonmuutoksen unionin meno-
ohjelmiin ja osoittamaan vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
ilmastoon liittyviin tavoitteisiin. On tärkeää 
varmistaa, että yhteistä etua koskevien 
hankkeiden valmistelussa, suunnittelussa ja 
toteutuksessa edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista sekä riskien ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa. Tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien infrastruktuuri-
investointien olisi osaltaan edistettävä 
siirtymistä vähähiiliseen sekä 
ilmastonmuutosta ja katastrofeja sietävään 
talouteen ja yhteiskuntaan. Komission 
tulisi varmistaa, että sisämarkkina-
alueella voimassa olevat kansainväliset 
sopimukset ja standardit soveltuvat 
tasapuolisesti jäsenvaltioihin, 
aiheuttamatta kilpailuvääristymiä, 
eurooppalaisten yritysten menestymisen 
turvaamiseksi globaalissa kilpailussa.

Or. en

Tarkistus 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komissio on sitoutunut sisällyttämään 
ilmastonmuutoksen unionin meno-
ohjelmiin ja osoittamaan vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
ilmastoon liittyviin tavoitteisiin. On tärkeää 
varmistaa, että yhteistä etua koskevien 

(5) Komissio on sitoutunut sisällyttämään 
ilmastonmuutoksen unionin meno-
ohjelmiin ja osoittamaan vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
ilmastoon liittyviin tavoitteisiin. On tärkeää 
varmistaa, että yhteistä etua koskevien 
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hankkeiden valmistelussa, suunnittelussa ja 
toteutuksessa edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista sekä riskien ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa. Tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien infrastruktuuri-
investointien olisi osaltaan edistettävä 
siirtymistä vähähiiliseen sekä 
ilmastonmuutosta ja katastrofeja sietävään 
talouteen ja yhteiskuntaan.

hankkeiden valmistelussa, suunnittelussa ja 
toteutuksessa edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista sekä riskien ennaltaehkäisyä 
ja hallintaa ja että investoinnit 
sähköyhteenliitäntöihin asetetaan siksi 
etusijalle. Tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien infrastruktuuri-
investointien olisi osaltaan edistettävä 
siirtymistä vähähiiliseen sekä 
ilmastonmuutosta ja katastrofeja sietävään 
talouteen ja yhteiskuntaan ja minimoitava 
tuki runsaasti hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttaville pitkän aikavälin hankkeille, 
jotka pakottavat energiajärjestelmämme 
käyttämään fossiilisia polttoaineita usean 
kymmenen vuoden ajan ja horjuttavat 
näin EU:n vuosien 2020 ja 2050 
ilmastotavoitteita.

Or. en

Tarkistus 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio hyväksyi 28 päivänä 
maaliskuuta 2011 valkoisen kirjan 
"Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää". Valkoisen kirjan 
tavoitteena on vähentää vuoteen 2050 
mennessä liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 
60 prosenttia vuoden 1990 tasosta. 
Infrastruktuurin osalta valkoisessa kirjassa 
asetetaan tavoitteeksi, että vuoteen 2030 
mennessä luodaan täysin toimintavalmis 
koko unionin laajuinen TEN-T-verkon 
multimodaalinen ydinverkko. Lisäksi 
valkoisen kirjan tavoitteena on 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 
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multimodaalisten logistiikkaketjujen 
suorituskyvyn optimointi esimerkiksi 
hyödyntämällä energiatehokkaampia 
liikennemuotoja entistä laajemmin. Sen 
vuoksi valkoisen kirjan päämääriä ovat 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
politiikan osalta seuraavat: yli 
300kilometrin pituisista maanteiden 
tavarankuljetuksista pitäisi siirtää muihin 
liikennemuotoihin 30 prosenttia vuoteen 
2030 mennessä ja yli 50 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä; nykyisen 
suurnopeusrataverkon pituus 
kolminkertaistetaan vuoteen 2030 
mennessä, ja vuoteen 2050 mennessä 
valtaosa keskipitkän matkan 
matkustajaliikenteestä olisi hoidettava 
rautateitse; kaikki ydinverkkoon kuuluvat 
lentoasemat olisi vuoteen 2050 mennessä 
yhdistettävä rautatieverkkoon ja kaikki 
merisatamat rautateiden 
tavaraliikenteeseen ja mahdollisuuksien 
mukaan sisävesiliikennejärjestelmään.

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 128
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio hyväksyi 28 päivänä 
maaliskuuta 2011 valkoisen kirjan 
''Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää''. Valkoisen kirjan 
tavoitteena on vähentää vuoteen 2050 
mennessä liikenteen 

(7) Komissio hyväksyi 28 päivänä 
maaliskuuta 2011 valkoisen kirjan 
''Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää''. Valkoisen kirjan 
tavoitteena on vähentää vuoteen 2050 
mennessä liikenteen 
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kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 
60 prosenttia vuoden 1990 tasosta. 
Infrastruktuurin osalta valkoisessa kirjassa 
asetetaan tavoitteeksi, että vuoteen 2030 
mennessä luodaan täysin toimintavalmis 
koko unionin laajuinen TEN-T-verkon 
multimodaalinen ydinverkko. Lisäksi 
valkoisen kirjan tavoitteena on 
multimodaalisten logistiikkaketjujen 
suorituskyvyn optimointi esimerkiksi 
hyödyntämällä energiatehokkaampia 
liikennemuotoja entistä laajemmin. Sen 
vuoksi valkoisen kirjan päämääriä ovat 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
politiikan osalta seuraavat: yli 
300 kilometrin pituisista maanteiden 
tavarankuljetuksista pitäisi siirtää muihin 
liikennemuotoihin 30 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä; nykyisen 
suurnopeusrataverkon pituus 
kolminkertaistetaan vuoteen 2030 
mennessä, ja vuoteen 2050 mennessä 
valtaosa keskipitkän matkan 
matkustajaliikenteestä olisi hoidettava 
rautateitse; kaikki ydinverkkoon kuuluvat 
lentoasemat olisi vuoteen 2050 mennessä 
yhdistettävä rautatieverkkoon ja kaikki 
merisatamat rautateiden 
tavaraliikenteeseen ja mahdollisuuksien 
mukaan sisävesiliikennejärjestelmään.

kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 
60 prosenttia vuoden 1990 tasosta. 
Infrastruktuurin osalta valkoisessa kirjassa 
asetetaan tavoitteeksi, että vuoteen 2030 
mennessä luodaan täysin toimintavalmis 
koko unionin laajuinen TEN-T-verkon 
multimodaalinen ydinverkko. Lisäksi 
valkoisen kirjan tavoitteena on Euroopan 
liikennealueen yhdenmukainen 
kehittäminen optimoimalla
multimodaalisten logistiikkaketjujen 
suorituskykyä esimerkiksi hyödyntämällä 
energiatehokkaampia liikennemuotoja 
entistä laajemmin. Sen vuoksi valkoisen 
kirjan päämääriä ovat Euroopan laajuisen 
liikenneverkon politiikan osalta seuraavat: 
yli 300 kilometrin pituisista maanteiden 
tavarankuljetuksista pitäisi siirtää muihin 
liikennemuotoihin 30 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä; nykyisen 
suurnopeusrataverkon pituus 
kolminkertaistetaan vuoteen 2030 
mennessä, ja vuoteen 2050 mennessä 
valtaosa keskipitkän matkan 
matkustajaliikenteestä olisi hoidettava 
rautateitse; kaikki ydinverkkoon kuuluvat 
lentoasemat olisi vuoteen 2050 mennessä 
yhdistettävä rautatieverkkoon ja kaikki 
merisatamat rautateiden 
tavaraliikenteeseen ja 
sisävesiliikennejärjestelmään.

Or. ro

Tarkistus 129
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio hyväksyi 28 päivänä 
maaliskuuta 2011 valkoisen kirjan 
"Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 

(7) Komissio hyväksyi 28 päivänä 
maaliskuuta 2011 valkoisen kirjan 
"Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
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koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää". Valkoisen kirjan 
tavoitteena on vähentää vuoteen 2050 
mennessä liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 
60 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
Infrastruktuurin osalta valkoisessa 
kirjassa asetetaan tavoitteeksi, että 
vuoteen 2030 mennessä luodaan täysin 
toimintavalmis koko unionin laajuinen 
TEN-T-verkon multimodaalinen 
ydinverkko. Lisäksi valkoisen kirjan 
tavoitteena on multimodaalisten 
logistiikkaketjujen suorituskyvyn 
optimointi esimerkiksi hyödyntämällä 
energiatehokkaampia liikennemuotoja 
entistä laajemmin. Sen vuoksi valkoisen 
kirjan päämääriä ovat Euroopan 
laajuisen liikenneverkon politiikan osalta 
seuraavat: yli 300 kilometrin pituisista 
maanteiden tavarankuljetuksista pitäisi 
siirtää muihin liikennemuotoihin 
30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 
yli 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä;
nykyisen suurnopeusrataverkon pituus 
kolminkertaistetaan vuoteen 2030 
mennessä, ja vuoteen 2050 mennessä 
valtaosa keskipitkän matkan 
matkustajaliikenteestä olisi hoidettava 
rautateitse; kaikki ydinverkkoon kuuluvat 
lentoasemat olisi vuoteen 2050 mennessä 
yhdistettävä rautatieverkkoon ja kaikki 
merisatamat rautateiden 
tavaraliikenteeseen ja mahdollisuuksien 
mukaan sisävesiliikennejärjestelmään.

koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää". Valkoisen kirjan 
tavoitteena on vähentää vuoteen 2050 
mennessä liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään
60 prosenttia vuoden 1990 tasosta, kun 
taas Euroopan parlamentti vaatii 
päätöslauselmassaan laatimaan säännöt, 
joilla vähennetään liikenteen aiheuttamia 
hiilidioksidin ja muiden 
kasvihuonekaasujen päästöjä 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.
Infrastruktuurin osalta valkoisessa 
kirjassa asetetaan tavoitteeksi, että 
vuoteen 2030 mennessä luodaan täysin 
toimintavalmis koko unionin laajuinen 
TEN-T-verkon ydinverkko, ja Euroopan 
parlamentti kehottaa jäsenvaltioita 
sitoutumaan suurimpien tunnettujen 
pullonkaulojen poistamiseen 
vuoteen 2020 mennessä kaikissa 
liikennemuodoissa tekemällä hyväksytty 
rahoitussuunnitelma vuoteen 2015 
mennessä. Lisäksi valkoisen kirjan 
tavoitteena on multimodaalisten 
logistiikkaketjujen suorituskyvyn 
optimointi esimerkiksi hyödyntämällä
energiatehokkaampia liikennemuotoja 
entistä laajemmin.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin 15. joulukuuta 2011 valkoisesta kirjasta antamassa päätöslauselmassa 
ehdotettiin tiukempia tavoitteita ja määräaikoja, jotta varmistetaan mainitun valkoisen kirjan 
mahdollisimman tehokas täytäntöönpano. Vain valkoisen kirjan oleellisesta painopisteestä 
pitäisi muistuttaa, koska Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevassa asetuksessa ja 
Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevassa asetuksessa asetetaan keskeiset tavoitteet selvässä 
lainsäätämisjärjestyksessä.
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Tarkistus 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio hyväksyi 28 päivänä 
maaliskuuta 2011 valkoisen kirjan 
"Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää". Valkoisen kirjan 
tavoitteena on vähentää vuoteen 2050 
mennessä liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 
60 prosenttia vuoden 1990 tasosta. 
Infrastruktuurin osalta valkoisessa kirjassa 
asetetaan tavoitteeksi, että vuoteen 2030 
mennessä luodaan täysin toimintavalmis 
koko unionin laajuinen TEN-T-verkon 
multimodaalinen ydinverkko. Lisäksi 
valkoisen kirjan tavoitteena on 
multimodaalisten logistiikkaketjujen 
suorituskyvyn optimointi esimerkiksi 
hyödyntämällä energiatehokkaampia 
liikennemuotoja entistä laajemmin. Sen 
vuoksi valkoisen kirjan päämääriä ovat 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
politiikan osalta seuraavat: yli 
300 kilometrin pituisista maanteiden 
tavarankuljetuksista pitäisi siirtää muihin 
liikennemuotoihin 30 prosenttia vuoteen 
2030 mennessä ja yli 50 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä; nykyisen 
suurnopeusrataverkon pituus 
kolminkertaistetaan vuoteen 2030 
mennessä, ja vuoteen 2050 mennessä 
valtaosa keskipitkän matkan 
matkustajaliikenteestä olisi hoidettava 
rautateitse; kaikki ydinverkkoon kuuluvat 
lentoasemat olisi vuoteen 2050 mennessä 
yhdistettävä rautatieverkkoon ja kaikki 
merisatamat rautateiden 
tavaraliikenteeseen ja mahdollisuuksien 

(7) Komissio hyväksyi 28 päivänä 
maaliskuuta 2011 valkoisen kirjan 
"Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää". Valkoisen kirjan 
tavoitteena on vähentää vuoteen 2050 
mennessä liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 
60 prosenttia vuoden 1990 tasosta. 
Infrastruktuurin osalta valkoisessa kirjassa 
asetetaan tavoitteeksi, että vuoteen 2030 
mennessä luodaan täysin toimintavalmis 
yhteentoimiva koko unionin laajuinen 
TEN-T-verkon multimodaalinen 
ydinverkko. Rautateiden 
yhteentoimivuutta voitaisiin edistää 
innovatiivisin ratkaisuin, kuten 
veturilaittein ja monikiskoraitein, jotka 
parantavat eri järjestelmien 
yhteensopivuutta. Lisäksi valkoisen kirjan 
tavoitteena on multimodaalisten 
logistiikkaketjujen suorituskyvyn 
optimointi esimerkiksi hyödyntämällä 
energiatehokkaampia liikennemuotoja 
entistä laajemmin. Sen vuoksi valkoisen 
kirjan päämääriä ovat Euroopan laajuisen 
liikenneverkon politiikan osalta seuraavat: 
yli 300 kilometrin pituisista maanteiden 
tavarankuljetuksista pitäisi siirtää muihin 
liikennemuotoihin 30 prosenttia vuoteen 
2030 mennessä ja yli 50 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä; nykyisen 
suurnopeusrataverkon pituus 
kolminkertaistetaan vuoteen 2030 
mennessä, ja vuoteen 2050 mennessä 
valtaosa keskipitkän matkan 
matkustajaliikenteestä olisi hoidettava 
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mukaan sisävesiliikennejärjestelmään. rautateitse; kaikki ydinverkkoon kuuluvat 
lentoasemat olisi vuoteen 2050 mennessä 
yhdistettävä rautatieverkkoon ja kaikki 
merisatamat rautateiden 
tavaraliikenteeseen ja mahdollisuuksien 
mukaan sisävesiliikennejärjestelmään.

Or. xm

Perustelu

Yhteentoimivuus on sisämarkkinoiden, erityisesti rautatiealan, toimivuuden kannalta 
keskeinen tekijä. Se pitäisi käsittää laajasti, jotta voidaan ottaa käyttöön edullisempia 
ratkaisuja.

Tarkistus 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Unionin on pyrittävä minimoimaan 
kaikki ulkoiset kustannukset ja 
sisällyttämään ne hintoihin sekä 
soveltamaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 191 artiklassa säädettyä 
saastuttaja maksaa -periaatetta.

Or. en

Tarkistus 132
Michael Gahler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta rautatieliikenteeseen 
siirtymiselle saadaan tukea, täytyy 
rautatieliikenteen melupäästöistä 
kärsivän väestön suhtautumista parantaa 
ja meluhaittoja erityisesti rautateiden 
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tavaraliikennekäytävien varrella kiireesti 
vähentää.

Or. de

Tarkistus 133
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan parlamentti antoi 6 päivänä 
heinäkuuta 2010 päätöslauselman 
kestävästä tulevaisuudesta liikenteelle. 
Siinä se korosti, että tehokas 
liikennepolitiikka edellyttää 
rahoituskehystä, joka on asianmukainen 
esiin tulevien haasteiden kannalta, ja että 
siksi liikenteelle ja liikkuvuudelle tällä 
hetkellä tarkoitettuja resursseja on 
lisättävä. Lisäksi parlamentti katsoi, että on 
tarpeen luoda väline, jolla koordinoidaan 
liikennealan eri rahoituslähteiden käyttöä,
koheesiopolitiikkaan käytettävissä olevia 
varoja sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyömuotoja tai muita 
rahoitusvälineitä, kuten takuita.

(8) Euroopan parlamentti antoi 6 päivänä 
heinäkuuta 2010 päätöslauselman 
kestävästä tulevaisuudesta liikenteelle. 
Siinä se korosti, että tehokas 
liikennepolitiikka edellyttää 
rahoituskehystä, joka on asianmukainen 
esiin tulevien haasteiden kannalta. Lisäksi 
parlamentti katsoi, että on tarpeen luoda 
väline, jolla koordinoidaan ja optimoidaan 
liikennealan eri rahoituslähteiden ja 
kaikkien EU:n tasolla käytettävissä 
olevien rahoitusvarojen ja -mekanismien 
käyttöä.

Or. en

Tarkistus 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Edellinen monivuotinen 
rahoituskehys (2007–2013) osoitti, että 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
vähäiset määrärahat estävät 
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merkittävimpien hankkeiden ja erityisesti 
rajat ylittävien hankkeiden edistymisen. 
Euroopan laajuista liikenneverkkoa 
varten varatuilla riittävillä EU:n 
määrärahoilla voitaisiin paitsi lisätä 
yksityisten investointien houkuttelevuutta 
myös kasvattaa kansallista poliittista 
tahtoa EU:n hankkeita kohtaan, mikä 
puolestaan parantaisi rajat ylittävään 
hankkeeseen osallistuvien jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä. Euroopan unionin on 
oltava kunnianhimoisempi suurissa 
infrastruktuurihankkeissa, joiden 
monimutkaisuus ja työmäärä edellyttävät, 
että myönnettyjä määrärahoja 
tarkistetaan ylöspäin ja että asiaa 
koskevia budjettisääntöjä mukautetaan. 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivoihin on sisällytettävä rahoitus-
ja sääntelykeinoja, joita verkon toteutus 
vaatii.

Or. fr

Perustelu

Edellisen monivuotisen rahoituskehyksen osalta on korostettava sen tuottamaa pettymystä, 
joka johtui vähäisistä määrärahoista ja sääntelykehyksen osittain heikosta mukauttamisesta. 
Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisella varmistetaan riittävät sääntelypuitteet ja 
määrärahat Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamiseen.

Tarkistus 135
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ….kuun … päivänä ….. annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa XXX/2012 vahvistetaan 
valkoisessa kirjassa asetettujen tavoitteiden 
pohjalta Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen suuntaviivat, joissa 
yksilöidään Euroopan laajuisen 

(10) ….kuun … päivänä ….. annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa XXX/2012 vahvistetaan 
valkoisessa kirjassa asetettujen tavoitteiden 
pohjalta Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen suuntaviivat, joissa 
yksilöidään Euroopan laajuisen 
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liikenneverkon infrastruktuuri, 
täsmennetään siltä edellytettävät 
vaatimukset sekä säädetään toteuttamista 
koskevista toimenpiteistä. Suuntaviivojen 
mukaan ydinverkko olisi saatava valmiiksi 
vuoteen 2030 mennessä.

liikenneverkon infrastruktuuri, 
täsmennetään siltä edellytettävät 
vaatimukset sekä säädetään toteuttamista 
koskevista toimenpiteistä. Suuntaviivojen 
mukaan ydinverkko olisi saatava valmiiksi 
vuoteen 2030 mennessä siten, että luodaan 
uutta infrastruktuuria ja kunnostetaan ja 
parannetaan olemassa olevaa 
infrastruktuuria.

Or. en

Tarkistus 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ….kuun … päivänä ….. annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa XXX/2012 vahvistetaan 
valkoisessa kirjassa asetettujen tavoitteiden 
pohjalta Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen suuntaviivat, joissa 
yksilöidään Euroopan laajuisen 
liikenneverkon infrastruktuuri, 
täsmennetään siltä edellytettävät 
vaatimukset sekä säädetään toteuttamista 
koskevista toimenpiteistä. Suuntaviivojen 
mukaan ydinverkko olisi saatava valmiiksi 
vuoteen 2030 mennessä.

(10) ….kuun … päivänä ….. annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa XXX/2012 vahvistetaan 
valkoisessa kirjassa asetettujen tavoitteiden 
pohjalta Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen suuntaviivat, joissa 
yksilöidään Euroopan laajuisen 
liikenneverkon infrastruktuuri, 
täsmennetään siltä edellytettävät 
vaatimukset sekä säädetään toteuttamista 
koskevista toimenpiteistä. Suuntaviivojen 
mukaan ydinverkko olisi saatava valmiiksi 
vuoteen 2030 mennessä siten, että luodaan 
uutta infrastruktuuria ja elvytetään ja 
parannetaan olemassa olevaa 
infrastruktuuria.

Or. en

Tarkistus 137
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden 
liikenneinfrastruktuurisuunnitelmien 
analyysin perusteella komissio arvioi 
liikenteen investointitarpeiden määräksi 
koko Euroopan laajuisessa 
liikenneverkossa 500 miljardia euroa 
vuosina 2014–2020. Tästä noin 
250 miljardia on tarpeen investoida TEN-
T-ydinverkkoon. Unionin tasolla 
saatavilla olevat resurssit huomioon 
ottaen toivotun vaikutuksen 
saavuttamiseksi on syytä keskittyä 
hankkeisiin, joilla on suurin Euroopan 
tason lisäarvo. Sen vuoksi tuki olisi 
kohdennettava ydinverkkoon (varsinkin 
sen liikennekäytäviin) ja yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liikenteen 
hallintajärjestelmien alalla (erityisesti 
SESARiin perustuvat ilmaliikenteen 
hallintajärjestelmät, joihin tarvitaan noin 
3 miljardia euroa unionin 
talousarviovaroja).

(11) Jäsenvaltioiden 
liikenneinfrastruktuurisuunnitelmien 
analyysin perusteella komissio arvioi 
liikenteen investointitarpeiden määräksi 
koko Euroopan laajuisessa 
liikenneverkossa 500 miljardia euroa 
vuosina 2014–2020. Tästä noin 
250 miljardia on tarpeen investoida TEN-
T-ydinverkkoon.

Or. en

Perustelu

Nämä yksityiskohdat ovat tässä vaiheessa turhia.

Tarkistus 138
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden 
liikenneinfrastruktuurisuunnitelmien 
analyysin perusteella komissio arvioi 
liikenteen investointitarpeiden määräksi 
koko Euroopan laajuisessa 
liikenneverkossa 500 miljardia euroa 

(11) Jäsenvaltioiden 
liikenneinfrastruktuurisuunnitelmien 
analyysin perusteella komissio arvioi 
liikenteen investointitarpeiden määräksi 
koko Euroopan laajuisessa 
liikenneverkossa 500 miljardia euroa 
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vuosina 2014–2020. Tästä noin 
250 miljardia on tarpeen investoida TEN-
T-ydinverkkoon. Unionin tasolla saatavilla 
olevat resurssit huomioon ottaen toivotun 
vaikutuksen saavuttamiseksi on syytä 
keskittyä hankkeisiin, joilla on suurin 
Euroopan tason lisäarvo. Sen vuoksi tuki 
olisi kohdennettava ydinverkkoon 
(varsinkin sen liikennekäytäviin) ja 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
liikenteen hallintajärjestelmien alalla 
(erityisesti SESARiin perustuvat 
ilmaliikenteen hallintajärjestelmät, joihin 
tarvitaan noin 3 miljardia euroa unionin 
talousarviovaroja).

vuosina 2014–2020. Tästä noin 
250 miljardia on tarpeen investoida TEN-
T-ydinverkkoon. Unionin tasolla saatavilla 
olevat resurssit huomioon ottaen toivotun 
vaikutuksen saavuttamiseksi on syytä 
keskittyä hankkeisiin, joilla on suurin 
Euroopan tason lisäarvo. Sen vuoksi tuki 
olisi kohdennettava ydinverkkoon 
(varsinkin sen liikennekäytäviin), 
kattavaan verkkoon kohdistuvaa tukea 
unohtamatta, ja yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin liikenteen hallintajärjestelmien 
alalla (erityisesti SESARiin perustuvat 
ilmaliikenteen hallintajärjestelmät, joihin 
tarvitaan noin 3 miljardia euroa unionin 
talousarviovaroja).

Or. pt

Perustelu

Verkkojen Eurooppa -välineen tuki on keskitettävä ydinverkkoon, mutta kattavalle verkolle 
annettavaa tukea ei pidä unohtaa kokonaan niiden hankkeiden osalta, joilla on Euroopan 
tason lisäarvoa etenkin SEUT-sopimuksen 349 ja 355 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien 
alueiden kaltaisilla alueilla, joita kattava verkko vahvistaa, jottei tällaisten alueiden 
eristyneisyyttä lisätä.

Tarkistus 139
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden 
liikenneinfrastruktuurisuunnitelmien 
analyysin perusteella komissio arvioi 
liikenteen investointitarpeiden määräksi 
koko Euroopan laajuisessa 
liikenneverkossa 500 miljardia euroa 
vuosina 2014–2020. Tästä noin 
250 miljardia on tarpeen investoida TEN-
T-ydinverkkoon. Unionin tasolla saatavilla 
olevat resurssit huomioon ottaen toivotun 
vaikutuksen saavuttamiseksi on syytä 

(11) Jäsenvaltioiden 
liikenneinfrastruktuurisuunnitelmien 
analyysin perusteella komissio arvioi 
liikenteen investointitarpeiden määräksi 
koko Euroopan laajuisessa 
liikenneverkossa 500 miljardia euroa 
vuosina 2014–2020. Tästä noin 
250 miljardia on tarpeen investoida TEN-
T-ydinverkkoon. Unionin tasolla saatavilla 
olevat resurssit huomioon ottaen toivotun 
vaikutuksen saavuttamiseksi on syytä 



PE496.337v01-00 26/144 AM\912704FI.doc

FI

keskittyä hankkeisiin, joilla on suurin 
Euroopan tason lisäarvo. Sen vuoksi tuki 
olisi kohdennettava ydinverkkoon 
(varsinkin sen liikennekäytäviin) ja 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
liikenteen hallintajärjestelmien alalla 
(erityisesti SESARiin perustuvat 
ilmaliikenteen hallintajärjestelmät, joihin 
tarvitaan noin 3 miljardia euroa unionin 
talousarviovaroja).

keskittyä hankkeisiin, joilla on suurin 
Euroopan tason lisäarvo. Sen vuoksi tuki 
olisi kohdennettava ydinverkkoon 
(varsinkin sen liikennekäytäviin) ja 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin, kuten 
multimodaalisiin liikenteen solmukohtiin,
liikenteen hallintajärjestelmien alalla 
(erityisesti SESARiin perustuvat 
ilmaliikenteen hallintajärjestelmät, joihin 
tarvitaan noin 3 miljardia euroa unionin 
talousarviovaroja).

Or. en

Tarkistus 140
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Komissio korostaa kesäkuussa 2012 
antamassaan tiedonannossa "Euroopan 
unionin syrjäisimmät alueet: tavoitteena 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
kumppanuus" SEUT-sopimuksen 349 ja 
355 artiklassa tunnustettua syrjäisimpien 
alueiden erityistä ulottuvuutta ja ottaa 
huomioon näiden alueiden sisällyttämisen 
yhteistä etua koskeviin erityisiin liikenne-, 
televiestintä- ja energia-alan hankkeisiin, 
jotta nämä alueet voidaan integroida 
sisämarkkinoille ja jotta niiden 
taloudellista kehitystä voidaan edistää. 
Siksi näiden alueiden on saatava 
komission tukea erityisten hankkeiden 
valmistelemista varten.

Or. pt

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden on hyödyttävä tästä rahoitusvälineestä luontoon liittyvien 
erityispiirteidensä ja SEUT-sopimuksen 349 ja 355 artiklassa tarkoitetun eristyneisyytensä 
vuoksi, jotta ne voivat yhdentyä EU:n sisämarkkinoihin ja jottei niiden eristyneisyyttä lisätä.



AM\912704FI.doc 27/144 PE496.337v01-00

FI

Tarkistus 141
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan tason lisäarvon 
luomiseksi unionin olisi keskitettävä 
toimensa ja varansa rajat ylittäviin 
osuuksiin, jotka on hylätty tai katkaistu 
toisen maailmansodan päättymisen 
jälkeen. Etusijalle olisi asetettava 
olemassa olevan infrastruktuurin 
parantaminen ja kunnostaminen.

Or. en

Tarkistus 142
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa.
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
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jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
etusija koheesiorahaston kansallisille 
määrärahoille.

jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, noudattaen 
tämän asetuksen liitteessä lueteltuja 
hankkeita varten tarkoitettuja kansallisia 
määrärahoja. Komission olisi autettava 
koheesiorahaston tukeen oikeutettuja 
jäsenvaltioita kehittämään asianmukainen 
hankesuunnitelma, jotta voidaan varmistaa 
paras mahdollinen etusija koheesiorahaston 
kansallisille määrärahoille.

Or. en

Tarkistus 143
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
etusija koheesiorahaston kansallisille 

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Lisärahoitusta olisi 
tarjottava koheesiorahastosta ylittämällä 
jäsenvaltioiden määrärahat tästä 
rahastosta, ja komission olisi autettava 
koheesiorahaston tukeen oikeutettuja 
jäsenvaltioita kehittämään asianmukainen 
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määrärahoille. hankesuunnitelma, jotta voidaan varmistaa 
paras mahdollinen etusija koheesiorahaston 
kansallisille määrärahoille.

Or. lv

Tarkistus 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
etusija koheesiorahaston kansallisille 
määrärahoille.

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen tai 
niihin liittyviin horisontaalisiin 
painopisteisiin jäsenvaltioissa, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, 
Verkkojen Eurooppa -välineestä.
Rahoituskelpoisten hankkeiden valinta on 
toteutettava ensimmäisessä vaiheessa 
noudattaen koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma
erityisesti vahvistamalla kyseisten 
julkishallinnon tahojen institutionaalisia 
valmiuksia ja järjestämällä 
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lisäehdotuspyyntöjä.

Or. en

Tarkistus 145
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
etusija koheesiorahaston kansallisille 
määrärahoille.

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa, ja tämä johtaa 
siten usein unionin varojen tehottomaan 
käyttöön. Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
etusija koheesiorahaston kansallisille 
määrärahoille.

Or. nl

Tarkistus 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
etusija koheesiorahaston kansallisille 
määrärahoille.

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
etusija koheesiorahaston kansallisille 
määrärahoille. Komission olisi 
varmistettava, että kansallisten 
määrärahojen vääristely ei ole 
mahdollista. Komission olisi 
samanaikaisesti koordinoitava ja 
avustettava tukikelpoisia jäsenvaltioita 
tarpeen mukaan poistaakseen 
hallinnollisia ja byrokraattisia esteitä ja 
varmistaakseen hankkeiden 
valintamenettelyn avoimuuden.

Or. en

Tarkistus 147
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa.
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
etusija koheesiorahaston kansallisille 
määrärahoille.

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien liikenne- ja 
energiainfrastruktuurihankkeiden
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. Näiden 
hankkeiden – erityisesti rajatylittävien 
hankkeiden – tuloksellisuuden 
parantamiseksi olisi sen vuoksi jaettava
koheesiorahaston määrärahat
(10 miljardia euroa) sekä liikenne- että 
energiahankkeisiin jäsenvaltioissa, jotka 
ovat oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, 
Verkkojen Eurooppa -välineestä.
Komission olisi autettava koheesiorahaston 
tukeen oikeutettuja jäsenvaltioita 
kehittämään asianmukainen 
hankesuunnitelma, jotta voidaan varmistaa 
paras mahdollinen etusija koheesiorahaston 
kansallisille määrärahoille.

Or. en

Tarkistus 148
Roberts Zīle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
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oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
etusija koheesiorahaston kansallisille 
määrärahoille.

oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
(varsinkin sen liikennekäytävien) 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Kunkin jäsenvaltion 
Verkkojen Eurooppa -välineestä saaman 
koheesiorahaston määrärahan on 
noudatettava kansallisia määrärahoja, 
mutta väliarvioinnin jälkeen rahoitus, jota 
kyseinen jäsenvaltio ei ole varannut, on 
oltava kaikkien koheesiorahaston tukeen 
oikeutettujen jäsenvaltioiden saatavilla.
Komission olisi autettava koheesiorahaston 
tukeen oikeutettuja jäsenvaltioita 
kehittämään asianmukainen 
hankesuunnitelma, jotta voidaan varmistaa 
paras mahdollinen etusija koheesiorahaston 
kansallisille määrärahoille.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden välillä on edelleen oltava myös tietty määrä kilpailua koheesiorahaston 
10 miljardin euron määrärahoista, jotta varmistetaan ydinverkon ja varsinkin sen 
liikennekäytävien kehittämisen todellinen edistyminen. Määrärahojen on alusta alkaen 
selvästi vastattava koheesiorahaston kansallisia määrärahoja. Sitomattomien varojen on 
kuitenkin väliarvioinnin jälkeen oltava kaikkien koheesiojäsenvaltioiden saatavilla.

Tarkistus 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
etusija koheesiorahaston kansallisille 
määrärahoille.

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, noudattaen 
tämän asetuksen liitteessä lueteltuja 
hankkeita varten tarkoitettuja kansallisia 
määrärahoja. Komission olisi autettava 
koheesiorahaston tukeen oikeutettuja 
jäsenvaltioita kehittämään asianmukainen 
hankesuunnitelma, jotta voidaan varmistaa 
paras mahdollinen etusija koheesiorahaston 
kansallisille määrärahoille.

Or. en

Tarkistus 150
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Marraskuussa 2010 antamassaan 
tiedonannossa "Energiainfrastruktuurien 
painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen –

(14) Marraskuussa 2010 antamassaan 
tiedonannossa "Energiainfrastruktuurien 
painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen –
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Suunnitelma integroitua eurooppalaista 
energiaverkkoa varten" komissio yksilöi 
ensisijaiset käytävät, jotka ovat 
välttämättömiä, jotta unioni voisi saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä kunnianhimoiset 
energia- ja ilmastotavoitteensa ja toteuttaa 
energian sisämarkkinat, varmistaa energian 
toimitusvarmuuden, mahdollistaa 
uusiutuvien energialähteiden integroinnin 
verkkoon sekä valmistella verkkoja hiilen 
poistamiseen energiajärjestelmästä vuoden 
2020 jälkeen.

Suunnitelma integroitua eurooppalaista 
energiaverkkoa varten" komissio yksilöi 
ensisijaiset käytävät, jotka ovat 
välttämättömiä, jotta unioni voisi saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä kunnianhimoiset 
energia- ja ilmastotavoitteensa ja toteuttaa 
energian sisämarkkinat, varmistaa energian 
toimitusvarmuuden, mahdollistaa 
uusiutuvien energialähteiden integroinnin 
verkkoon sekä valmistella verkkoja hiilen 
poistamiseen energiajärjestelmästä vuoden 
2020 jälkeen. Se muistuttaa erityisesti 
Iberian niemimaan ja Ranskan välisen 
sähkön ja kaasun 
yhteenliitäntäkapasiteetin lisäämisen 
merkityksestä.

Or. en

Tarkistus 151
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Marraskuussa 2010 antamassaan 
tiedonannossa "Energiainfrastruktuurien 
painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen –
Suunnitelma integroitua eurooppalaista 
energiaverkkoa varten" komissio yksilöi 
ensisijaiset käytävät, jotka ovat 
välttämättömiä, jotta unioni voisi saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä kunnianhimoiset 
energia- ja ilmastotavoitteensa ja toteuttaa 
energian sisämarkkinat, varmistaa energian 
toimitusvarmuuden, mahdollistaa 
uusiutuvien energialähteiden integroinnin 
verkkoon sekä valmistella verkkoja hiilen 
poistamiseen energiajärjestelmästä
vuoden 2020 jälkeen.

(14) Marraskuussa 2010 antamassaan 
tiedonannossa "Energiainfrastruktuurien 
painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen –
Suunnitelma integroitua eurooppalaista 
energiaverkkoa varten" komissio yksilöi 
ensisijaiset käytävät, jotka ovat 
välttämättömiä, jotta unioni voisi saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä kunnianhimoiset 
energia- ja ilmastotavoitteensa ja toteuttaa 
energian sisämarkkinat, varmistaa energian 
toimitusvarmuuden, mahdollistaa 
uusiutuvien energialähteiden integroinnin 
verkkoon sekä valmistella sähkön jakelu-
ja siirtoverkkoja uusiutuvista
energialähteistä tuotetun sähkön 
hyödyntämiseen vuoden 2020 jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan energiainfrastruktuurin 
uudenaikaistaminen ja laajentaminen ja 
verkkojen yhteenliittäminen yli rajojen 
vaatii vielä laajoja investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja toimitusvarmuutta koskevat 
unionin energia- ja ilmastopoliittiset 
tavoitteet kustannustehokkaasti. 
Energiainfrastruktuuriin tarvitaan 
vuoteen 2020 mennessä biljoonan euron 
investoinnit. Tästä määrästä noin 
200 miljardia euroa on investointeja 
sähkön ja kaasun siirto- ja varastointi-
infrastruktuureihin, joita pidetään koko 
Euroopan kannalta merkittävänä. Euroopan 
tason merkittäviin hankkeisiin 
tarkoitetuista investoinneista noin 
100 miljardia euroa on vaarassa jäädä 
käyttämättä lupien myöntämiseen, 
sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvien 
esteiden vuoksi,

(15) Euroopan energiainfrastruktuurin 
uudenaikaistaminen ja laajentaminen ja 
verkkojen yhteenliittäminen yli rajojen 
vaatii vielä laajoja investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja toimitusvarmuutta koskevat 
unionin energia- ja ilmastopoliittiset 
tavoitteet kustannustehokkaasti, erityisesti 
poistamalla Euroopassa jäljellä olevat 
energiasaarekkeet. 
Energiainfrastruktuuriin tarvitaan 
vuoteen 2020 mennessä biljoonan euron 
investoinnit. Tästä määrästä noin 
200 miljardia euroa on investointeja 
sähkön ja kaasun siirto- ja varastointi-
infrastruktuureihin, joita pidetään koko 
Euroopan kannalta merkittävänä. Euroopan 
tason merkittäviin hankkeisiin 
tarkoitetuista investoinneista noin 
100 miljardia euroa on vaarassa jäädä 
käyttämättä lupien myöntämiseen, 
sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvien 
esteiden vuoksi,

Or. lt

Tarkistus 153
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan energiainfrastruktuurin 
uudenaikaistaminen ja laajentaminen ja 

(15) Euroopan energiainfrastruktuurin 
uudenaikaistaminen ja laajentaminen ja 
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verkkojen yhteenliittäminen yli rajojen 
vaatii vielä laajoja investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja toimitusvarmuutta koskevat 
unionin energia- ja ilmastopoliittiset 
tavoitteet kustannustehokkaasti. 
Energiainfrastruktuuriin tarvitaan vuoteen 
2020 mennessä biljoonan euron 
investoinnit. Tästä määrästä noin 
200 miljardia euroa on investointeja 
sähkön ja kaasun siirto- ja varastointi-
infrastruktuureihin, joita pidetään koko 
Euroopan kannalta merkittävänä. Euroopan 
tason merkittäviin hankkeisiin 
tarkoitetuista investoinneista noin 
100 miljardia euroa on vaarassa jäädä 
käyttämättä lupien myöntämiseen, 
sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvien 
esteiden vuoksi,

verkkojen yhteenliittäminen yli rajojen 
vaatii vielä laajoja investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja toimitusvarmuutta koskevat 
unionin energia- ja ilmastopoliittiset 
tavoitteet kustannustehokkaasti. 
Energiainfrastruktuuriin tarvitaan vuoteen 
2020 mennessä biljoonan euron 
investoinnit. Tästä määrästä noin 
200 miljardia euroa on investointeja 
sähkön ja kaasun siirto- ja varastointi-
infrastruktuureihin, joita pidetään koko 
Euroopan kannalta merkittävänä. 
Kesäkuun 10 päivänä 2011 
kokoontuneelle liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvostolle esitetyn komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjan 
"Energiainfrastruktuurin 
investointitarpeet ja -vajeet" mukaan 
Euroopan tason merkittäviin hankkeisiin 
tarkoitetuista investoinneista noin 
100 miljardia euroa on vaarassa jäädä 
käyttämättä lupien myöntämiseen, 
sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvien 
esteiden vuoksi.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoja koskevan 
asetuksen johdanto-osan kappaleiden kanssa.

Tarkistus 154
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan energiainfrastruktuurin
uudenaikaistaminen ja laajentaminen ja 
verkkojen yhteenliittäminen yli rajojen
vaatii vielä laajoja investointeja, jotta 

(15) Kansallisen ja Euroopan 
sähköinfrastruktuurin minimoiminen 
ensin energiatehokkuutta lisäävillä 
toimilla, sen jälkeen uudenaikaistaminen 
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voidaan saavuttaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja toimitusvarmuutta koskevat 
unionin energia- ja ilmastopoliittiset 
tavoitteet kustannustehokkaasti.
Energiainfrastruktuuriin tarvitaan vuoteen 
2020 mennessä biljoonan euron 
investoinnit. Tästä määrästä noin 
200 miljardia euroa on investointeja 
sähkön ja kaasun siirto- ja varastointi-
infrastruktuureihin, joita pidetään koko 
Euroopan kannalta merkittävänä. 
Euroopan tason merkittäviin hankkeisiin
tarkoitetuista investoinneista noin 100 
miljardia euroa on vaarassa jäädä 
käyttämättä lupien myöntämiseen, 
sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvien 
esteiden vuoksi,

ja lopuksi laajentaminen siinä vaiheessa, 
kun tarvitaan uusi infrastruktuuri, vaatii 
vielä laajoja investointeja, jotta voidaan 
saavuttaa kilpailukykyä, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevat unionin 
energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet 
kustannustehokkaasti. Jos tätä 
kustannustehokkuuteen perustuvaa 
tärkeysperiaatehierarkiaa ei oteta 
huomioon, energiainfrastruktuuriin 
tarvitaan vuoteen 2020 mennessä biljoonan 
euron investoinnit. Tästä määrästä noin 
200 miljardia euroa on investointeja 
sähkön ja kaasun siirto- ja varastointi-
infrastruktuureihin, joita pidetään koko 
Euroopan kannalta merkittävänä.

Or. en

Tarkistus 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan energiainfrastruktuurin 
uudenaikaistaminen ja laajentaminen ja 
verkkojen yhteenliittäminen yli rajojen 
vaatii vielä laajoja investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja toimitusvarmuutta koskevat 
unionin energia- ja ilmastopoliittiset 
tavoitteet kustannustehokkaasti. 
Energiainfrastruktuuriin tarvitaan vuoteen 
2020 mennessä biljoonan euron 
investoinnit. Tästä määrästä noin 
200 miljardia euroa on investointeja 
sähkön ja kaasun siirto- ja varastointi-
infrastruktuureihin, joita pidetään koko 
Euroopan kannalta merkittävänä. Euroopan 
tason merkittäviin hankkeisiin 
tarkoitetuista investoinneista noin 
100 miljardia euroa on vaarassa jäädä 

(15) Euroopan energiainfrastruktuurin 
uudenaikaistaminen ja laajentaminen ja
verkkojen yhteenliittäminen yli rajojen 
poistaen näin energiasaarekkeet vaatii 
vielä laajoja investointeja, jotta voidaan 
saavuttaa kilpailukykyä, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevat unionin 
energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet 
kustannustehokkaasti.
Energiainfrastruktuuriin tarvitaan vuoteen 
2020 mennessä biljoonan euron 
investoinnit. Tästä määrästä noin 
200 miljardia euroa on investointeja 
sähkön ja kaasun siirto- ja varastointi-
infrastruktuureihin, joita pidetään koko 
Euroopan kannalta merkittävänä. Euroopan 
tason merkittäviin hankkeisiin 
tarkoitetuista investoinneista noin 
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käyttämättä lupien myöntämiseen, 
sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvien 
esteiden vuoksi,

100 miljardia euroa on vaarassa jäädä 
käyttämättä lupien myöntämiseen, 
sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvien 
esteiden vuoksi,

Or. en

Tarkistus 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan energiainfrastruktuurin 
uudenaikaistaminen ja laajentaminen ja 
verkkojen yhteenliittäminen yli rajojen 
vaatii vielä laajoja investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja toimitusvarmuutta koskevat 
unionin energia- ja ilmastopoliittiset 
tavoitteet kustannustehokkaasti. 
Energiainfrastruktuuriin tarvitaan vuoteen 
2020 mennessä biljoonan euron 
investoinnit. Tästä määrästä noin 
200 miljardia euroa on investointeja 
sähkön ja kaasun siirto- ja varastointi-
infrastruktuureihin, joita pidetään koko 
Euroopan kannalta merkittävänä. Euroopan 
tason merkittäviin hankkeisiin 
tarkoitetuista investoinneista noin 
100 miljardia euroa on vaarassa jäädä 
käyttämättä lupien myöntämiseen, 
sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvien 
esteiden vuoksi,

(15) Euroopan energiainfrastruktuurin 
uudenaikaistaminen ja laajentaminen ja 
verkkojen yhteenliittäminen yli rajojen 
vaatii vielä laajoja investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja toimitusvarmuutta koskevat 
unionin energia- ja ilmastopoliittiset 
tavoitteet kustannustehokkaasti. Pitkien 
välimatkojen sähkönsiirron valtaväylät 
auttavat merkittävästi suoriutumaan 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön vaihtelevuudesta, kun näitä 
voimavaroja jaetaan ja jaellaan koko 
unionissa. Energiainfrastruktuuriin 
tarvitaan vuoteen 2020 mennessä biljoonan 
euron investoinnit. Tästä määrästä noin 
200 miljardia euroa on investointeja 
sähkön ja kaasun siirto- ja varastointi-
infrastruktuureihin, joita pidetään koko 
Euroopan kannalta merkittävänä. Euroopan 
tason merkittäviin hankkeisiin 
tarkoitetuista investoinneista noin 
100 miljardia euroa on vaarassa jäädä 
käyttämättä lupien myöntämiseen, 
sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvien 
esteiden vuoksi,

Or. en
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Tarkistus 157
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a) Euroopan komissio korostaa 
8 päivänä maaliskuuta 2011 antamassaan 
tiedonannossa 112/2011 
"Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050" energiainfrastruktuurien 
keskeistä merkitystä pyrittäessä 
saavuttamaan tavoite vähentää 
hiilidioksidipäästöjen 85 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. it

Tarkistus 158
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Helmikuun 4 päivänä 2011 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 
komissiota järkeistämään ja parantamaan 
lupamenettelyjä ja edistämään investointeja 
houkuttelevia sääntelypuitteita. Eurooppa-
neuvosto korosti, että markkinoiden olisi 
vastattava suurimmasta osasta investointeja 
kattamalla kustannukset tariffien avulla. 
Eurooppa-neuvosto tunnusti, että 
hankkeisiin, jotka ovat perusteltuja 
toimitusvarmuuden tai solidaarisuuden 
näkökulmasta mutta joille ei onnistuta 
hankkimaan riittävästi markkinapohjaista 
rahoitusta, voidaan tarvita julkista 
rahoitusta.

(17) Helmikuun 4 päivänä 2011 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 
komissiota järkeistämään, 
yksinkertaistamaan, nopeuttamaan ja 
parantamaan lupamenettelyjä ja edistämään 
investointeja houkuttelevia 
sääntelypuitteita. Eurooppa-neuvosto 
korosti, että markkinoiden olisi vastattava 
suurimmasta osasta investointeja 
kattamalla kustannukset tariffien avulla.
Eurooppa-neuvosto tunnusti, että 
hankkeisiin, jotka ovat perusteltuja 
toimitusvarmuuden, solidaarisuuden ja 
kestävyyden näkökulmasta mutta joille ei 
onnistuta hankkimaan riittävästi 
markkinapohjaista rahoitusta, voidaan 
tarvita julkista rahoitusta.
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Or. en

Tarkistus 159
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Helmikuun 4 päivänä 2011 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 
komissiota järkeistämään ja parantamaan 
lupamenettelyjä ja edistämään investointeja 
houkuttelevia sääntelypuitteita. Eurooppa-
neuvosto korosti, että markkinoiden olisi 
vastattava suurimmasta osasta investointeja 
kattamalla kustannukset tariffien avulla. 
Eurooppa-neuvosto tunnusti, että 
hankkeisiin, jotka ovat perusteltuja 
toimitusvarmuuden tai solidaarisuuden 
näkökulmasta mutta joille ei onnistuta 
hankkimaan riittävästi markkinapohjaista
rahoitusta, voidaan tarvita julkista 
rahoitusta.

(17) Helmikuun 4 päivänä 2011 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 
komissiota järkeistämään ja parantamaan 
lupamenettelyjä ja edistämään investointeja 
houkuttelevia sääntelypuitteita. Eurooppa-
neuvosto korosti, että markkinoiden olisi 
vastattava suurimmasta osasta investointeja 
kattamalla kustannukset tariffien avulla. 
Eurooppa-neuvosto tunnusti, että 
hankkeisiin, jotka ovat perusteltuja 
toimitusvarmuuden tai solidaarisuuden 
näkökulmasta mutta joille ei onnistuta 
hankkimaan riittävästi markkinapohjaista 
rahoitusta, voidaan tarvita julkista 
rahoitusta. Se korosti tarvetta 
nykyaikaistaa ja laajentaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria ja liittää verkot 
yhteen yli rajojen, jotta saataisiin 
jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus 
toimimaan käytännössä, saataisiin 
vaihtoehtoisia energian toimitus- tai 
kauttakulkureittejä ja lähteitä käyttöön ja 
jotta uusiutuvia energialähteitä 
kehitettäisiin siten, että ne voisivat 
kilpailla perinteisten energialähteiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoja koskevan 
asetuksen johdanto-osan kappaleiden kanssa.
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Tarkistus 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Muistuttaa, että Euroopan 
parlamentti korosti 24 päivänä lokakuuta 
2007 kaupasta ja ilmastonmuutoksesta 
annetussa mietinnössä (2007/2003(INI)) 
tarvetta poistaa tuet fossiilisilta 
polttoaineilta; muistuttaa, että 
Eurooppa 2020 -strategiassa vaaditaan 
poistamaan ympäristön kannalta 
haitalliset tuet; korostaa, että Euroopan 
komission etenemissuunnitelmassa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa painotetaan 
fossiilisten polttoaineiden ja ympäristön 
kannalta haitallisten aineiden kielteisiä 
vaikutuksia ja että eurooppalaisen 
ohjausjakson vuotuisessa 
kasvuselvityksessä 2012 vaaditaan 
poistamaan ympäristön kannalta 
haitalliset aineet; katsoo siksi, että olisi 
tarkoituksenmukaista pienentää niiden 
Verkkojen Eurooppa -välineestä 
energiainfrastruktuurille osoitettujen 
varojen osuutta, jotka käytetään suorina 
tai välillisinä tukina fossiilisille 
polttoaineille;

Or. en

Tarkistus 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Verkkojen Eurooppa -välineessä 
vähintään 75 prosenttia energialle 
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varatuista kokonaisvaroista olisi 
korvamerkittävä sähköinfrastruktuurille, 
jotta ne vastaisivat 
energiainfrastruktuurien erilaisia 
investointitarpeita; kesäkuussa 2011 
energianeuvostolle antamassaan 
selonteossa komissio arvioi, että 
energiainfrastruktuurin 
investointitarpeet, joilla on eurooppalaista 
merkitystä, ovat yhteensä 200 miljardia 
euroa vuoteen 2020 mennessä, ja niistä 
140 miljardia euroa tarvitaan 
korkeajännitteisiin 
sähkönsiirtojärjestelmiin ja 70 miljardia 
euroa kaasunsiirtoputkiin.

Or. en

Tarkistus 162
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Televiestinnän muodoista on yhä
enemmän tulossa internetperustaisia 
infrastruktuureja, joissa laajakaistaverkot ja 
digitaalipalvelut ovat tiiviisti sidoksissa 
toisiinsa. Internetistä on muodostumassa 
pääasiallinen foorumi viestinnälle, 
palvelujen tarjonnalle ja liiketoiminnalle. 
Sen vuoksi nopean internetyhteyden ja 
digitaalipalvelujen saatavuus Euroopan 
laajuisesti on välttämätöntä talouskasvulle 
ja sisämarkkinoille.

(19) Televiestinnän muodoista on yhä 
enemmän tulossa internetperustaisia 
infrastruktuureja, joissa laajakaistaverkot ja 
digitaalipalvelut ovat tiiviisti sidoksissa 
toisiinsa. Internetistä on muodostumassa 
pääasiallinen foorumi viestinnälle, 
innovatiivisten palvelujen tarjonnalle ja 
liiketoiminnalle. Sen vuoksi nopean 
internetyhteyden ja digitaalipalvelujen 
saatavuus Euroopan laajuisesti on 
välttämätöntä talouskasvulle ja 
sisämarkkinoille. Näin ollen nopeiden ja 
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
Euroopan laajuisen käyttöönoton 
nopeuttaminen teknologianeutraaliuden 
periaatteen mukaisesti edistää puolestaan 
Euroopan laajuisten digitaalisten 
palvelujen kehitystä ja käyttöönottoa.
Tämä tuki ei kuitenkaan saa aiheuttaa 
markkinoiden vääristymistä tai yksityisten 
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investointien syrjäyttämistä.

Or. en

Tarkistus 163
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Televiestinnän muodoista on yhä 
enemmän tulossa internetperustaisia 
infrastruktuureja, joissa laajakaistaverkot ja 
digitaalipalvelut ovat tiiviisti sidoksissa 
toisiinsa. Internetistä on muodostumassa 
pääasiallinen foorumi viestinnälle, 
palvelujen tarjonnalle ja liiketoiminnalle.
Sen vuoksi nopean internetyhteyden ja 
digitaalipalvelujen saatavuus Euroopan 
laajuisesti on välttämätöntä talouskasvulle 
ja sisämarkkinoille.

(19) Televiestinnän muodoista on yhä 
enemmän tulossa internetperustaisia 
infrastruktuureja, joissa laajakaistaverkot ja 
digitaalipalvelut ovat tiiviisti sidoksissa 
toisiinsa. Lisäksi etäresurssipalvelut 
("pilvipalvelut") ja etäsovelluspalvelut 
ovat kehittymässä tietojenkäsittelyn 
uusiksi toimintamalleiksi. Internetistä on 
muodostumassa pääasiallinen foorumi 
viestinnälle, yksityisten ja julkisten 
palvelujen tarjonnalle sekä rajat ylittävälle
liiketoiminnalle ja kaupalle. Sen vuoksi 
kaikkialla käytettävissä olevan nopean 
internetyhteyden ja innovatiivisten 
digitaalipalvelujen saatavuus Euroopan 
laajuisesti on välttämätöntä talouskasvulle 
ja sisämarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 164
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Televiestinnän muodoista on yhä 
enemmän tulossa internetperustaisia 
infrastruktuureja, joissa laajakaistaverkot 
ja digitaalipalvelut ovat tiiviisti sidoksissa 

(19) Televiestinnän muodoista on yhä 
enemmän tulossa internetperustaisia 
infrastruktuureja, joissa 
laajakaistaverkkoinfrastruktuurit 
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toisiinsa. Internetistä on muodostumassa 
pääasiallinen foorumi viestinnälle, 
palvelujen tarjonnalle ja liiketoiminnalle.
Sen vuoksi nopean internetyhteyden ja 
digitaalipalvelujen saatavuus Euroopan 
laajuisesti on välttämätöntä talouskasvulle 
ja sisämarkkinoille.

aktivoivat käyttämään digitaalipalveluja 
suuressa osassa yhteiskunnan hyödyllisiä 
toimintoja. Internetistä on muodostumassa 
pääasiallinen foorumi viestinnälle, 
palveluille, sosiaaliselle ja kulttuuriselle 
yhteenkuuluvuudelle ja liiketoiminnalle.
Sen vuoksi nopean internetyhteyden ja 
digitaalipalvelujen saatavuus Euroopan 
laajuisesti on välttämätöntä talouskasvulle 
ja sisämarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 165
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Televiestinnän muodoista on yhä 
enemmän tulossa internetperustaisia 
infrastruktuureja, joissa laajakaistaverkot 
ja digitaalipalvelut ovat tiiviisti sidoksissa 
toisiinsa. Internetistä on muodostumassa 
pääasiallinen foorumi viestinnälle, 
palvelujen tarjonnalle ja liiketoiminnalle.
Sen vuoksi nopean internetyhteyden ja 
digitaalipalvelujen saatavuus Euroopan 
laajuisesti on välttämätöntä talouskasvulle 
ja sisämarkkinoille.

(19) Televiestinnän muodoista on yhä 
enemmän tulossa internetperustaisia 
infrastruktuureja, joissa 
laajakaistaverkkoinfrastruktuurit 
aktivoivat käyttämään digitaalipalveluja 
monissa yhteiskunnan hyödyllisissä 
toiminnoissa. Internetistä on 
muodostumassa pääasiallinen foorumi 
viestinnälle, liiketoiminnalle ja 
kulttuuriselle yhteenkuuluvuudelle. Sen 
vuoksi nopean internetyhteyden ja 
digitaalipalvelujen saatavuus Euroopan 
laajuisesti on välttämätöntä talouskasvulle 
ja sisämarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 166
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Nykyaikainen kuitupohjainen internet 
on ratkaisevan tärkeä infrastruktuuri 
Euroopan yritysten tietoliikenneyhteyksille 
ja erityisen tärkeä niille pk-yrityksille, 
jotka haluavat käyttää etäresurssipalveluja 
("pilvipalvelut") parantaakseen 
kustannustehokkuuttaan.

(20) Nykyaikainen kuitupohjainen internet 
on ratkaisevan tärkeä infrastruktuuri 
Euroopan yritysten tietoliikenneyhteyksille 
ja erityisen tärkeä niille pk-yrityksille, 
jotka haluavat käyttää etäresurssipalveluja 
("pilvipalvelut") parantaakseen 
kustannustehokkuuttaan. Valitettavasti 
kuitulaajakaistayhteyksien ja 
ultranopeiden laajakaistayhteyksien 
käyttöönotto on Euroopassa yhä 
riittämätöntä, kun samanaikaisesti muissa 
talouksissa edistytään ja siirrytään 
maailmanlaajuisesti johtavaan asemaan 
tarjoamalla huomattavasti suurempia 
kapasiteetteja ja jopa yli 1 Gbit/s:n 
nopeuksia. Kuituun investoiminen sekä 
kotona että passiivisessa 
infrastruktuurissa runkoyhteysverkossa 
on ratkaisevan tärkeä osatekijä, jos 
Euroopasta halutaan tehdä uusien 
innovaatioiden, tiedon ja palvelujen alue.

Or. en

Tarkistus 167
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Nykyaikainen kuitupohjainen internet 
on ratkaisevan tärkeä infrastruktuuri 
Euroopan yritysten tietoliikenneyhteyksille 
ja erityisen tärkeä niille pk-yrityksille, 
jotka haluavat käyttää etäresurssipalveluja 
("pilvipalvelut") parantaakseen 
kustannustehokkuuttaan.

(20) Nykyaikainen kuitupohjainen internet 
on ratkaisevan tärkeä infrastruktuuri 
Euroopan yritysten tietoliikenneyhteyksille 
ja erityisen tärkeä niille pk-yrityksille, 
jotka haluavat käyttää etäresurssipalveluja 
("pilvipalvelut") parantaakseen 
kustannustehokkuuttaan. On ryhdyttävä 
toimiin EU:n Verkkojen Eurooppa 
-välineestä laajakaistalle antaman tuen ja 
kaikkien muiden käytettävissä olevien 
tukilähteiden, kuten kansallisten 
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laajakaistasuunnitelmien, koordinoinnin 
parantamiseksi, jotta vältetään 
infrastruktuurien päällekkäisyys, estetään 
yksityisten investointien syrjäyttäminen ja 
parannetaan valmiuksia luoda uusia 
investointimahdollisuuksia ja edistää 
kustannuksia pienentävien toimenpiteiden 
toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 168
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Nykyaikainen kuitupohjainen internet 
on ratkaisevan tärkeä infrastruktuuri 
Euroopan yritysten tietoliikenneyhteyksille 
ja erityisen tärkeä niille pk-yrityksille, 
jotka haluavat käyttää etäresurssipalveluja 
("pilvipalvelut") parantaakseen 
kustannustehokkuuttaan.

(20) Nykyaikainen nopea internet on 
ratkaisevan tärkeä infrastruktuuri Euroopan 
yritysten tietoliikenneyhteyksille ja 
erityisen tärkeä niille pk-yrityksille, jotka 
haluavat käyttää etäresurssipalveluja 
("pilvipalvelut") parantaakseen 
kustannustehokkuuttaan. Televiestinnän 
alalla erityistä huomiota kiinnitetään 
toimiin, jotka tukevat 
etäresurssiverkkojen ja ultranopeiden 
langattomien verkkojen 
käyttöönottotavoitteita.

Or. en

Tarkistus 169
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Eurooppa 2020 -strategiassa 
peräänkuulutetaan Euroopalle 

(21) Eurooppa 2020 -strategiassa 
peräänkuulutetaan Euroopalle 
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digitaalistrategiaa, joka tarjoaa vakaat 
oikeudelliset puitteet, jotka kannustavat 
investoimaan avoimeen ja 
kilpailukykyiseen internetinfrastruktuuriin 
ja siihen liittyviin palveluihin. Eurooppa-
neuvosto hyväksyi Euroopan 
digitaalistrategian kesäkuussa 2010 ja 
kehotti kaikkia toimielimiä ryhtymään sen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon.

digitaalistrategiaa, joka tarjoaa vakaat 
oikeudelliset puitteet, jotka kannustavat 
investoimaan avoimeen ja 
kilpailukykyiseen internetinfrastruktuuriin 
ja siihen liittyviin palveluihin. Eurooppa-
neuvosto hyväksyi Euroopan 
digitaalistrategian kesäkuussa 2010 ja 
kehotti kaikkia toimielimiä ryhtymään sen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon. 
Euroopan digitaalistrategian tavoitteena 
on yhdistää vuoteen 2020 mennessä 
100 prosenttia kansalaisista 30 Mbit/s:n 
nopean verkkoon ja 50 prosenttia 
kansalaisista 100 Mbit/s:n nopeaan 
verkkoon.

Or. it

Tarkistus 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Eurooppa 2020 -strategiassa 
peräänkuulutetaan Euroopalle 
digitaalistrategiaa, joka tarjoaa vakaat 
oikeudelliset puitteet, jotka kannustavat 
investoimaan avoimeen ja 
kilpailukykyiseen internetinfrastruktuuriin 
ja siihen liittyviin palveluihin. Eurooppa-
neuvosto hyväksyi Euroopan 
digitaalistrategian kesäkuussa 2010 ja 
kehotti kaikkia toimielimiä ryhtymään sen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon.

(21) Eurooppa 2020 -strategiassa 
peräänkuulutetaan Euroopalle 
digitaalistrategiaa, joka tarjoaa vakaat 
oikeudelliset puitteet, jotka kannustavat 
investoimaan avoimeen ja 
kilpailukykyiseen internetinfrastruktuuriin 
ja siihen liittyviin palveluihin. 
Vuoden 2020 tavoitteita olisi kuitenkin 
tarkistettava ja olisi tavoiteltava sitä, että 
Euroopalla olisi maailman nopeimmat 
laajakaistayhteydet, ja tämän 
aikaansaamiseksi olisi pyrittävä 
varmistamaan, että vuoteen 2020 
mennessä kaikilla eurooppalaisilla on 
käytettävissään 100 Mbit/s:n yhteys ja että 
50 prosentilla EU:n kotitalouksista on 
käytettävissään 1 Gbit/s:n tai sitä 
nopeampi yhteys.

Or. en
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Tarkistus 171
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Eurooppa 2020 -strategiassa 
peräänkuulutetaan Euroopalle 
digitaalistrategiaa, joka tarjoaa vakaat 
oikeudelliset puitteet, jotka kannustavat 
investoimaan avoimeen ja 
kilpailukykyiseen internetinfrastruktuuriin 
ja siihen liittyviin palveluihin. Eurooppa-
neuvosto hyväksyi Euroopan 
digitaalistrategian kesäkuussa 2010 ja 
kehotti kaikkia toimielimiä ryhtymään sen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon.

(21) Eurooppa 2020 -strategiassa 
peräänkuulutetaan Euroopalle 
digitaalistrategiaa, joka tarjoaa vakaat 
oikeudelliset puitteet, jotka kannustavat 
investoimaan avoimeen ja 
kilpailukykyiseen internetinfrastruktuuriin 
ja siihen liittyviin palveluihin, jotka 
muodostavat digitaalisten 
sisämarkkinoiden perustan. Eurooppa-
neuvosto hyväksyi Euroopan 
digitaalistrategian kesäkuussa 2010 ja 
kehotti kaikkia toimielimiä ryhtymään sen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 172
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Unionin kilpailukyvyn 
varmistamiseksi ja eurooppalaisen 
maailmanlaajuisesti johtavan 
palvelutalouden kasvun edistämiseksi 
nykyiset digitaalistrategian tavoitteet olisi 
saavutettava vuoden 2020 sijasta jo 
vuoteen 2015 mennessä.

Or. en
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Tarkistus 173
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Neuvosto totesi 31 päivänä 
toukokuuta 2010, että Euroopan olisi 
sijoitettava tarvittavat voimavarat nopeisiin 
ja ultranopeisiin internetyhteyksiin ja 
yhteentoimiviin sovelluksiin perustuvien 
sisämarkkinoiden kehittämiseen ja että 
tehokkaat ja kilpailukykyiset investoinnit 
seuraavan sukupolven 
laajakaistaverkkoihin ovat tärkeitä
innovoinnin, kuluttajavalintojen ja unionin 
kilpailukyvyn kannalta ja voivat edistää 
parempaa elämänlaatua, esimerkiksi 
parempaa terveydenhoitoa, turvallisempaa 
liikennettä, uusia median mahdollisuuksia 
ja tavaroiden ja palvelujen helpompaa 
saatavuutta erityisesti yli rajojen.

(22) Neuvosto totesi 31 päivänä 
toukokuuta 2010, että Euroopan olisi 
sijoitettava tarvittavat voimavarat nopeisiin 
ja ultranopeisiin internetyhteyksiin ja 
yhteentoimiviin sovelluksiin perustuvien 
sisämarkkinoiden kehittämiseen ja että 
tehokkaat ja kilpailukykyiset investoinnit 
seuraavan sukupolven 
laajakaistaverkkoihin ovat välttämättömiä
innovoinnin, kuluttajavalintojen ja unionin 
kilpailukyvyn kannalta ja voivat edistää 
parempaa elämänlaatua, esimerkiksi 
parempaa terveydenhoitoa, turvallisempaa 
liikennettä, uusia median mahdollisuuksia 
ja tavaroiden, palvelujen ja tiedon 
helpompaa saatavuutta erityisesti yli 
rajojen.

Or. en

Tarkistus 174
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Euroopan parlamentti vaati 
5. toukokuuta 2010 annetussa 
päätöslauselmassa investoimaan avoimen 
lähdekoodin ohjelmistoihin ja 
kiinnittämään erityistä huomiota Gbit/s:n 
verkkojen rakentamiseen eurooppalaisille 
tutkimuslaitoksille ja yliopistoille ja 
kohtuuhintaisiin, ultranopeisiin 
yhteyksiin pienille ja keskisuurille 
yrityksille;
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Or. en

Tarkistus 175
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Julkiset investoinnit nopeisiin ja 
ultranopeisiin laajakaistaverkkoihin eivät 
saa vääristää kilpailua kohtuuttomasti 
eivätkä jarruttaa investointeja. Niitä olisi 
käytettävä yksityisten investointien 
houkuttelemiseen ja vain tapauksissa, 
joissa investointi ei ole kaupallisesti 
houkuttelevaa.

Or. en

Tarkistus 176
James Elles, Roberts Zīle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Useimmat käytettävissä olevat 
tutkimukset osoittavat selvästi, että tieto-
ja viestintäteknologian infrastruktuuriin 
tehdyistä investoinneista koituu 
huomattavasti aiempaa enemmän hyötyjä 
uusien työpaikkojen ja kasvun muodossa 
sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä itse 
infrastruktuurin rakentamisen lisäksi 
myös digitaalisten valmiuksien 
tehostumisen aiheuttamasta välittömästä, 
suuresta ja kestävästä 
kerrannaisvaikutuksesta kaikkialla 
taloudessa, erityisesti pienyrityksissä;
katsoo, että on pyrittävä kaikin 
mahdollisin tavoin selvittämään unionin 
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talousarviossa käytettävissä olevat 
summat ja varmistamaan, että olemassa 
olevat varat kohdistetaan tieto- ja 
viestintäteknologiaan;

Or. en

Tarkistus 177
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Yleishyödyllisten toimien 
toteuttaminen digitaalisesti edellyttää 
vahvoja ja yhdenmukaisia EU:n laajuisia 
verkostoja, joihin osallistuvat sekä julkisen 
sektorin että kansalaisyhteiskunnan 
toimijat kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Tätä varten on välttämätöntä varmistaa 
jäsennelty EU-rahoitus kustannuksille, 
jotka aiheutuvat järjestelmän ja 
ohjelmistojen suunnittelusta sekä tällaisten 
verkostojen vikasietoisten keskusten 
ylläpidosta siten, että ainoastaan kotimaan 
sisäiset kustannukset katetaan kansallisten 
toimijoiden talousarvioista.

(24) Yleishyödyllisten toimien 
toteuttaminen digitaalisesti edellyttää 
vahvoja ja yhdenmukaisia EU:n laajuisia 
verkostoja, joihin osallistuvat sekä julkisen 
sektorin että kansalaisyhteiskunnan 
toimijat kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Tätä varten on välttämätöntä varmistaa 
jäsennelty EU-rahoitus kustannuksille, 
jotka aiheutuvat järjestelmän ja 
ohjelmistojen suunnittelusta sekä tällaisten 
verkostojen vikasietoisten keskusten 
ylläpidosta siten, että ainoastaan kotimaan 
sisäiset kustannukset katetaan kansallisten 
toimijoiden talousarvioista. Painopisteen 
olisi asetettava erityisesti sen 
varmistamiseen, että kaikkien julkisesti 
rahoitettujen järjestelmien ja 
ohjelmistojen suunnittelu leviää sellaisten 
avoimien, yleisesti saatavilla olevien 
standardien muodossa, joita kaikkien 
yhteiskunnan toimijoiden, myös voittoa 
tavoittelemattomien toimijoiden, on 
helppo hankkia ja käyttää, ja että 
julkisten investointien tuloksena saatu 
koodi on aina yleisön saatavilla avoimena 
lähdekoodina;

Or. en
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Tarkistus 178
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Yleishyödyllisten toimien 
toteuttaminen digitaalisesti edellyttää 
vahvoja ja yhdenmukaisia EU:n laajuisia 
verkostoja, joihin osallistuvat sekä julkisen 
sektorin että kansalaisyhteiskunnan 
toimijat kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Tätä varten on välttämätöntä varmistaa 
jäsennelty EU-rahoitus kustannuksille, 
jotka aiheutuvat järjestelmän ja 
ohjelmistojen suunnittelusta sekä tällaisten 
verkostojen vikasietoisten keskusten 
ylläpidosta siten, että ainoastaan kotimaan 
sisäiset kustannukset katetaan kansallisten 
toimijoiden talousarvioista.

(24) Yleishyödyllisten toimien 
toteuttaminen digitaalisesti edellyttää 
vahvoja ja yhdenmukaisia EU:n laajuisia 
verkostoja, joihin osallistuvat sekä julkisen 
sektorin että kansalaisyhteiskunnan 
toimijat kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Tätä varten on välttämätöntä varmistaa 
jäsennelty EU-rahoitus kustannuksille, 
jotka aiheutuvat järjestelmän ja 
ohjelmistojen suunnittelusta sekä tällaisten 
verkostojen vikasietoisten keskusten 
ylläpidosta siten, että ainoastaan kotimaan 
sisäiset kustannukset katetaan kansallisten 
toimijoiden talousarvioista. Digitaalisten 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi 
varmistetaan Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmaan kuuluvan toiminnan tiivis 
yhteistyö ja yhteensovittaminen 
kansallisten ja alueellisten 
laajakaistatoimien kanssa.

Or. en

Tarkistus 179
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Yleishyödyllisten toimien 
toteuttaminen digitaalisesti edellyttää 
vahvoja ja yhdenmukaisia EU:n laajuisia 
verkostoja, joihin osallistuvat sekä julkisen 
sektorin että kansalaisyhteiskunnan 
toimijat kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Tätä varten on välttämätöntä varmistaa 

(24) Yleishyödyllisten toimien 
toteuttaminen digitaalisesti edellyttää 
vahvoja ja yhdenmukaisia EU:n laajuisia 
verkostoja, joihin osallistuvat sekä julkisen 
sektorin että kansalaisyhteiskunnan 
toimijat kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Tätä varten on välttämätöntä varmistaa 
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jäsennelty EU-rahoitus kustannuksille, 
jotka aiheutuvat järjestelmän ja 
ohjelmistojen suunnittelusta sekä tällaisten 
verkostojen vikasietoisten keskusten 
ylläpidosta siten, että ainoastaan kotimaan 
sisäiset kustannukset katetaan kansallisten 
toimijoiden talousarvioista.

jäsennelty EU-rahoitus kustannuksille, 
jotka aiheutuvat järjestelmän ja 
ohjelmistojen suunnittelusta sekä tällaisten 
verkostojen vikasietoisten keskusten 
tietoverkkoturvallisuudesta ja ylläpidosta 
siten, että ainoastaan kotimaan sisäiset 
kustannukset katetaan kansallisten 
toimijoiden talousarvioista.

Or. en

Tarkistus 180
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Kun rahoitusvälineitä käytetään 
Euroopan laajuisten ydinpalvelujen 
luomiseen, olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota sen varmistamiseen, että 
palvelut perustuvat avoimiin, saatavilla 
oleviin standardeihin, joita yhteiskunnan 
kaikkien toimijoiden on helppo arvioida, 
hankkia ja käyttää, joiden kehitysprosessi 
on avoin ja läpinäkyvä ja siihen otetaan 
mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet 
sidosryhmät, myös voittoa tuottamattomat 
toimijat, ja että keskeisiin 
palvelusovelluksiin kohdistuvien julkisten 
investointien tuloksena saatava 
lähdekoodi on aina avoimesti yleisön 
saatavilla;

Or. en

Perustelu

Tämä on helppo ja välttämätön vaihe yhteentoimivuuden varmistamisessa, jotta paikallinen ja 
alueellinen mukauttaminen, johon pk-yritykset tai voittoa tuottamattomat toimijat osallistuvat, 
on mahdollisimman joustavaa.
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Tarkistus 181
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Rajatylittävän yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi laajamittaisissa 
infrastruktuurihankkeissa, erityisesti 
ydinpalvelujen tasolla, voi olla tarpeen, että 
komissio, jäsenvaltiot ja/tai niiden 
edunsaajat hankkivat ja asentavat 
laitteistoja samanaikaisesti. Tällaisissa 
tapauksissa unionin rahoitustukea voi olla 
tarpeen osoittaa hankintoihin, joita 
infrastruktuurin toimittajat tekevät 
jäsenvaltioissa joko omasta puolestaan tai 
yhteistyössä komission kanssa. Säännökset 
mahdollistavat myös useiden 
hankintalähteiden käytön, mikä voi olla 
tarpeen muun muassa monikielisten 
järjestelyjen tarjoamiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja/tai 
varajärjestelmien rakentamiseksi verkkoon 
siten, että voidaan torjua yhdestä ainoasta 
viasta johtuvia infrastruktuuriverkon 
käyttökatkoksia.

(27) Rajatylittävän yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi laajamittaisissa 
infrastruktuurihankkeissa, erityisesti 
ydinpalvelujen tasolla, voi olla tarpeen, että 
komissio, jäsenvaltiot ja/tai niiden 
edunsaajat hankkivat ja asentavat 
laitteistoja samanaikaisesti. 
Yhteentoimivuusvaatimuksen täyttämisen 
helpottamiseksi etusijalle on asetettava 
ratkaisut, joilla otetaan käyttöön avoimia, 
läpinäkyviä standardeja ilman 
tekijänoikeusmaksua. Tällaisissa 
tapauksissa unionin rahoitustukea voi olla 
tarpeen osoittaa hankintoihin, joita 
infrastruktuurin toimittajat tekevät 
jäsenvaltioissa joko omasta puolestaan tai 
yhteistyössä komission kanssa. Säännökset 
mahdollistavat myös useiden 
hankintalähteiden käytön, mikä voi olla 
tarpeen muun muassa monikielisten 
järjestelyjen tarjoamiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja/tai 
varajärjestelmien rakentamiseksi verkkoon 
siten, että voidaan torjua yhdestä ainoasta 
viasta johtuvia infrastruktuuriverkon 
käyttökatkoksia.

Or. en

Tarkistus 182
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Rajatylittävän yhteentoimivuuden (27) Rajatylittävän yhteentoimivuuden 



PE496.337v01-00 56/144 AM\912704FI.doc

FI

varmistamiseksi laajamittaisissa 
infrastruktuurihankkeissa, erityisesti 
ydinpalvelujen tasolla, voi olla tarpeen, että 
komissio, jäsenvaltiot ja/tai niiden 
edunsaajat hankkivat ja asentavat 
laitteistoja samanaikaisesti. Tällaisissa 
tapauksissa unionin rahoitustukea voi olla 
tarpeen osoittaa hankintoihin, joita 
infrastruktuurin toimittajat tekevät 
jäsenvaltioissa joko omasta puolestaan tai 
yhteistyössä komission kanssa. Säännökset 
mahdollistavat myös useiden 
hankintalähteiden käytön, mikä voi olla 
tarpeen muun muassa monikielisten 
järjestelyjen tarjoamiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja/tai 
varajärjestelmien rakentamiseksi verkkoon 
siten, että voidaan torjua yhdestä ainoasta 
viasta johtuvia infrastruktuuriverkon 
käyttökatkoksia.

varmistamiseksi laajamittaisissa 
infrastruktuurihankkeissa, erityisesti 
ydinpalvelujen tasolla, voi olla tarpeen, että 
komissio, jäsenvaltiot, alueet, paikallistaso
ja/tai niiden edunsaajat hankkivat ja 
asentavat laitteistoja samanaikaisesti. 
Tällaisissa tapauksissa unionin 
rahoitustukea voi olla tarpeen osoittaa 
hankintoihin, joita infrastruktuurin 
toimittajat tekevät jäsenvaltioissa tai 
toimivaltaisilla alueilla joko omasta 
puolestaan tai yhteistyössä komission 
kanssa. Säännökset mahdollistavat myös 
useiden hankintalähteiden käytön, mikä voi 
olla tarpeen muun muassa monikielisten 
järjestelyjen tarjoamiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja/tai 
varajärjestelmien rakentamiseksi verkkoon 
siten, että voidaan torjua yhdestä ainoasta 
viasta johtuvia infrastruktuuriverkon 
käyttökatkoksia.

Or. es

Tarkistus 183
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Yleisluonteiset palvelut yleistä etua 
koskevilla aloilla (kuten ydinpalvelut) ovat 
usein hyvin alttiita markkinahäiriöille. 
Rahoitettavat alat liittyvätkin julkisten 
palvelujen tuottamiseen (sähköisten 
terveys-, henkilöllisyys- ja 
hankintapalvelujen laajamittainen 
käyttöönotto ja yhteentoimivuus), jotka 
eivät alkutasolla ole sinänsä kaupallisia 
palveluja. Lisäksi muodostuisi haasteeksi 
luoda oikeanlaisia kannustimia 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla yleistä 
etua koskevien palvelujen 
käyttöönottamiseksi, jos rahoitettaisiin 

(28) Yleisluonteiset palvelut yleistä etua 
koskevilla aloilla (kuten ydinpalvelut) ovat 
usein hyvin alttiita markkinahäiriöille. 
Rahoitettavat alat liittyvätkin julkisten 
palvelujen tuottamiseen (sähköisten 
terveys-, henkilöllisyys- ja 
hankintapalvelujen laajamittainen 
käyttöönotto ja yhteentoimivuus), jotka 
eivät alkutasolla ole sinänsä kaupallisia 
palveluja. Lisäksi muodostuisi haasteeksi 
luoda oikeanlaisia kannustimia 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla yleistä 
etua koskevien palvelujen 
käyttöönottamiseksi, jos rahoitettaisiin 
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ainoastaan ydinpalveluja. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kansallisella tasolla ei ole 
intressejä liittää kansallisia järjestelmiä 
ydinjärjestelmään (ja siten kehittää 
yhteentoimivuuden ja rajatylittävien 
palvelujen edellytyksiä), sekä siitä, että 
yksityiset investoijat eivät voi yksinään 
taata palvelun käyttöönottoa 
yhteentoimivissa puitteissa.

ainoastaan ydinpalveluja. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kansallisella tasolla ei ole 
intressejä liittää kansallisia järjestelmiä 
ydinjärjestelmään (ja siten kehittää 
yhteentoimivuuden ja rajatylittävien 
palvelujen edellytyksiä), sekä siitä, että 
yksityiset investoijat eivät voi yksinään 
taata palvelun käyttöönottoa 
yhteentoimivissa puitteissa. Ennen 
suurien uusien investointien toteuttamista 
olisi kuitenkin harkittava huolellisesti 
avointen lähdekoodien ratkaisuja, jotka 
on jo toteutettu monissa vaalipiireissä eri 
puolilla Eurooppaa, ja niiden mahdollista 
levittämistä muille vaalipiireille.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin julkisen sektorin ympäristöissä on jo laajalti otettu onnistuneesti käyttöön 
avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Tärkeitä esimerkkejä ovat eräät alueet Espanjassa ja Saksan 
Münchenin kaupunki. Muissakin jäsenvaltioissa on tästä esimerkkejä, kuten Ruotsin Eksjön ja 
Rättvikin kunnat. Avoimen lähdekoodin ratkaisujen osittaisia käyttöönottoja on paljon 
enemmän.

Tarkistus 184
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Yleisluonteiset palvelut yleistä etua 
koskevilla aloilla (kuten ydinpalvelut) ovat 
usein hyvin alttiita markkinahäiriöille. 
Rahoitettavat alat liittyvätkin julkisten 
palvelujen tuottamiseen (sähköisten 
terveys-, henkilöllisyys- ja 
hankintapalvelujen laajamittainen 
käyttöönotto ja yhteentoimivuus), jotka 
eivät alkutasolla ole sinänsä kaupallisia 
palveluja. Lisäksi muodostuisi haasteeksi 
luoda oikeanlaisia kannustimia 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla yleistä 

(28) Yleisluonteiset palvelut yleistä etua 
koskevilla aloilla (kuten ydinpalvelut) ovat 
usein hyvin alttiita markkinahäiriöille. 
Rahoitettavat alat liittyvätkin julkisten 
palvelujen tuottamiseen (sähköisten 
terveys-, henkilöllisyys- ja 
hankintapalvelujen ja verkko-oppimisen
laajamittainen käyttöönotto ja 
yhteentoimivuus), jotka eivät alkutasolla 
ole sinänsä kaupallisia palveluja. Lisäksi 
muodostuisi haasteeksi luoda oikeanlaisia 
kannustimia jäsenvaltioiden ja alueiden 
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etua koskevien palvelujen 
käyttöönottamiseksi, jos rahoitettaisiin 
ainoastaan ydinpalveluja. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kansallisella tasolla ei ole 
intressejä liittää kansallisia järjestelmiä 
ydinjärjestelmään (ja siten kehittää 
yhteentoimivuuden ja rajatylittävien 
palvelujen edellytyksiä), sekä siitä, että 
yksityiset investoijat eivät voi yksinään 
taata palvelun käyttöönottoa 
yhteentoimivissa puitteissa.

tasolla yleistä etua koskevien palvelujen 
käyttöönottamiseksi, jos rahoitettaisiin 
ainoastaan ydinpalveluja. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kansallisella tasolla ei ole 
intressejä liittää kansallisia järjestelmiä 
ydinjärjestelmään (ja siten kehittää 
yhteentoimivuuden ja rajatylittävien 
palvelujen edellytyksiä), sekä siitä, että 
yksityiset investoijat eivät voi yksinään 
taata palvelun käyttöönottoa 
yhteentoimivissa puitteissa.

Or. it

Tarkistus 185
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Yleisluonteiset palvelut yleistä etua 
koskevilla aloilla (kuten ydinpalvelut) ovat 
usein hyvin alttiita markkinahäiriöille. 
Rahoitettavat alat liittyvätkin julkisten 
palvelujen tuottamiseen (sähköisten 
terveys-, henkilöllisyys- ja 
hankintapalvelujen laajamittainen 
käyttöönotto ja yhteentoimivuus), jotka 
eivät alkutasolla ole sinänsä kaupallisia 
palveluja. Lisäksi muodostuisi haasteeksi 
luoda oikeanlaisia kannustimia 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla yleistä 
etua koskevien palvelujen 
käyttöönottamiseksi, jos rahoitettaisiin 
ainoastaan ydinpalveluja. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kansallisella tasolla ei ole 
intressejä liittää kansallisia järjestelmiä 
ydinjärjestelmään (ja siten kehittää 
yhteentoimivuuden ja rajatylittävien 
palvelujen edellytyksiä), sekä siitä, että 
yksityiset investoijat eivät voi yksinään 
taata palvelun käyttöönottoa 
yhteentoimivissa puitteissa.

(28) Yleisluonteiset palvelut yleistä etua 
koskevilla aloilla (kuten ydinpalvelut) ovat 
usein hyvin alttiita markkinahäiriöille. 
Rahoitettavat alat liittyvätkin julkisten 
palvelujen tuottamiseen (sähköisten 
terveys-, henkilöllisyys- ja 
hankintapalvelujen laajamittainen 
käyttöönotto ja yhteentoimivuus sekä 
eurooppalaisten kulttuurikokoelmien 
digitointi), jotka eivät alkutasolla ole 
sinänsä kaupallisia palveluja. Lisäksi 
muodostuisi haasteeksi luoda oikeanlaisia 
kannustimia jäsenvaltioiden ja alueiden 
tasolla yleistä etua koskevien palvelujen 
käyttöönottamiseksi, jos rahoitettaisiin 
ainoastaan ydinpalveluja. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kansallisella tasolla ei ole 
intressejä liittää kansallisia järjestelmiä 
ydinjärjestelmään (ja siten kehittää 
yhteentoimivuuden ja rajatylittävien 
palvelujen edellytyksiä), sekä siitä, että 
yksityiset investoijat eivät voi yksinään 
taata palvelun käyttöönottoa 
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yhteentoimivissa puitteissa.

Or. ro

Tarkistus 186
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Yleisluonteiset palvelut yleistä etua 
koskevilla aloilla (kuten ydinpalvelut) ovat 
usein hyvin alttiita markkinahäiriöille. 
Rahoitettavat alat liittyvätkin julkisten 
palvelujen tuottamiseen (sähköisten 
terveys-, henkilöllisyys- ja 
hankintapalvelujen laajamittainen 
käyttöönotto ja yhteentoimivuus), jotka 
eivät alkutasolla ole sinänsä kaupallisia 
palveluja. Lisäksi muodostuisi haasteeksi 
luoda oikeanlaisia kannustimia 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla yleistä 
etua koskevien palvelujen 
käyttöönottamiseksi, jos rahoitettaisiin 
ainoastaan ydinpalveluja. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kansallisella tasolla ei ole 
intressejä liittää kansallisia järjestelmiä 
ydinjärjestelmään (ja siten kehittää 
yhteentoimivuuden ja rajatylittävien 
palvelujen edellytyksiä), sekä siitä, että 
yksityiset investoijat eivät voi yksinään 
taata palvelun käyttöönottoa 
yhteentoimivissa puitteissa.

(28) Yleisluonteiset palvelut yleistä etua 
koskevilla aloilla (kuten ydinpalvelut) ovat 
usein hyvin alttiita markkinahäiriöille. 
Rahoitettavat alat liittyvätkin julkisten 
palvelujen tuottamiseen (sähköisten 
terveys-, henkilöllisyys- ja 
hankintapalvelujen laajamittainen 
käyttöönotto ja yhteentoimivuus), jotka 
eivät alkutasolla ole sinänsä kaupallisia 
palveluja. Lisäksi muodostuisi haasteeksi 
luoda oikeanlaisia kannustimia 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla yleistä 
etua koskevien palvelujen 
käyttöönottamiseksi, jos rahoitettaisiin 
ainoastaan ydinpalveluja. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kansallisella tasolla ei ole 
intressejä liittää kansallisia järjestelmiä 
ydinjärjestelmään (ja siten kehittää 
yhteentoimivuuden ja rajatylittävien 
palvelujen edellytyksiä), sekä siitä, että 
yksityiset investoijat eivät voi yksinään 
taata palvelun käyttöönottoa 
yhteentoimivissa puitteissa. Yhteistä etua 
koskevissa hankkeissa, jotka liittyvät 
rajatylittäviin sähköisen hallinnon 
palveluihin, olisi otettava huomioon 
eurooppalaisia julkisia palveluja varten 
laadittujen eurooppalaisten 
yhteentoimivuusperiaatteiden (EIF) 
25 suositusta, jotka koskevat erityisesti 
yhteentoimivuusvaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 187
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Yleisluonteiset palvelut yleistä etua 
koskevilla aloilla (kuten ydinpalvelut) ovat 
usein hyvin alttiita markkinahäiriöille. 
Rahoitettavat alat liittyvätkin julkisten 
palvelujen tuottamiseen (sähköisten 
terveys-, henkilöllisyys- ja 
hankintapalvelujen laajamittainen
käyttöönotto ja yhteentoimivuus), jotka 
eivät alkutasolla ole sinänsä kaupallisia 
palveluja. Lisäksi muodostuisi haasteeksi 
luoda oikeanlaisia kannustimia 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla yleistä 
etua koskevien palvelujen 
käyttöönottamiseksi, jos rahoitettaisiin 
ainoastaan ydinpalveluja. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kansallisella tasolla ei ole 
intressejä liittää kansallisia järjestelmiä 
ydinjärjestelmään (ja siten kehittää 
yhteentoimivuuden ja rajatylittävien 
palvelujen edellytyksiä), sekä siitä, että 
yksityiset investoijat eivät voi yksinään 
taata palvelun käyttöönottoa 
yhteentoimivissa puitteissa.

(28) Yleisluonteiset palvelut yleistä etua 
koskevilla aloilla (kuten ydinpalvelut) ovat 
usein hyvin alttiita markkinahäiriöille. 
Rahoitettavat alat liittyvätkin julkisten 
palvelujen tuottamiseen (sähköisten 
terveys-, henkilöllisyys-, hallinto-, 
oppimis- ja hankintapalvelujen 
laajamittainen käyttöönotto ja 
yhteentoimivuus), jotka eivät alkutasolla 
ole sinänsä kaupallisia palveluja. Lisäksi 
muodostuisi haasteeksi luoda oikeanlaisia 
kannustimia jäsenvaltioiden ja alueiden 
tasolla yleistä etua koskevien palvelujen 
käyttöönottamiseksi, jos rahoitettaisiin 
ainoastaan ydinpalveluja. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kansallisella tasolla ei ole 
intressejä liittää kansallisia järjestelmiä 
ydinjärjestelmään (ja siten kehittää 
yhteentoimivuuden ja rajatylittävien 
palvelujen edellytyksiä), sekä siitä, että 
yksityiset investoijat eivät voi yksinään 
taata palvelun käyttöönottoa 
yhteentoimivissa puitteissa.

Or. en

Tarkistus 188
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Rajatylittävien palvelujen 
käyttöönotto luomalla sähköisiä 
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menettelyjä liikkumiseen Euroopan 
maasta toiseen mahdollistaa kaikkien 
hallintomenettelyjen toteuttamisen 
sähköisesti, mikä helpottaa 
eurooppalaisten liikkumista ja tekee sen 
edullisemmaksi. Sen seurauksena nämä 
palvelut voivat helpottaa myönteisellä 
tavalla eurooppalaisten työskentelyä, 
opiskelua ja oleskelua missä tahansa 
jäsenvaltiossa keskitettyjen 
asioimispisteiden kautta, joissa 
osoitteenmuutos tehdään kohdevaltion 
kaikille viranomaisille 
(paikallisviranomaisille, kouluille, 
lääkäreille, poliisille jne.) lähdevaltion 
sähköisellä henkilöllisyydellä.

Or. en

Tarkistus 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Horisontti 2020 on tutkimuksen ja 
innovoinnin tuleva puiteohjelma, jossa 
käsitellään muun muassa yhteiskunnallisia 
haasteita (esim. älykäs, 
ympäristöystävällinen ja integroitu 
liikenne; turvallinen, puhdas ja tehokas 
energia; tieto- ja viestintäteknologia 
terveyspalveluissa, hallinnossa ja 
kestävässä kehityksessä). Ohjelman 
tavoitteena on löytää suoria ratkaisuja 
Eurooppa 2020 -strategiassa yksilöityihin 
haasteisiin tukemalla toimintaa, joka kattaa 
koko kirjon tutkimuksesta markkinoihin. 
Horisontti 2020:n mukaisesti tuetaan 
innovaatioketjua sen kaikissa vaiheissa, 
erityisesti lähimpänä markkinoita olevia 
toimia, käyttämällä muun muassa 
innovatiivisia rahoitusvälineitä. Unionin 
rahoituksen vaikutuksen tehostamiseksi ja 

(30) Horisontti 2020 on tutkimuksen ja 
innovoinnin tuleva puiteohjelma, jossa 
käsitellään muun muassa yhteiskunnallisia 
haasteita (esim. älykäs, 
ympäristöystävällinen, esteetön ja 
integroitu liikenne; turvallinen, puhdas ja 
tehokas energia; tieto- ja 
viestintäteknologia terveyspalveluissa, 
hallinnossa ja kestävässä kehityksessä). 
Ohjelman tavoitteena on löytää suoria 
ratkaisuja Eurooppa 2020 -strategiassa 
yksilöityihin haasteisiin tukemalla 
toimintaa, joka kattaa koko kirjon 
tutkimuksesta markkinoihin. Horisontti 
2020:n mukaisesti tuetaan innovaatioketjua 
sen kaikissa vaiheissa, erityisesti 
lähimpänä markkinoita olevia toimia, 
käyttämällä muun muassa innovatiivisia 
rahoitusvälineitä. Unionin rahoituksen 
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johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen sisältyy 
tiiviin synergian kehittäminen Horisontti 
2020:n kanssa.

vaikutuksen tehostamiseksi ja 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen sisältyy 
tiiviin synergian kehittäminen Horisontti 
2020:n kanssa.

Or. en

Perustelu

Koska Euroopassa on 80 miljoonaa vammaista ihmistä, väestö ikääntyy ja ympäristöasiat 
aiheuttavat ongelmia, liikenteen esteettömyys on yhteiskunnalle merkittävä haaste.

Tarkistus 190
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Horisontti 2020 on tutkimuksen ja 
innovoinnin tuleva puiteohjelma, jossa 
käsitellään muun muassa yhteiskunnallisia 
haasteita (esim. älykäs, 
ympäristöystävällinen ja integroitu 
liikenne; turvallinen, puhdas ja tehokas 
energia; tieto- ja viestintäteknologia 
terveyspalveluissa, hallinnossa ja 
kestävässä kehityksessä). Ohjelman 
tavoitteena on löytää suoria ratkaisuja 
Eurooppa 2020 -strategiassa yksilöityihin 
haasteisiin tukemalla toimintaa, joka kattaa 
koko kirjon tutkimuksesta markkinoihin. 
Horisontti 2020:n mukaisesti tuetaan 
innovaatioketjua sen kaikissa vaiheissa, 
erityisesti lähimpänä markkinoita olevia 
toimia, käyttämällä muun muassa 
innovatiivisia rahoitusvälineitä. Unionin 
rahoituksen vaikutuksen tehostamiseksi ja 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen sisältyy 
tiiviin synergian kehittäminen Horisontti 
2020:n kanssa.

(30) Horisontti 2020 on tutkimuksen ja 
innovoinnin tuleva puiteohjelma, jossa 
käsitellään muun muassa yhteiskunnallisia 
haasteita (esim. älykäs, 
ympäristöystävällinen ja integroitu 
liikenne; turvallinen, puhdas ja tehokas 
energia; tieto- ja viestintäteknologia 
terveyspalveluissa, hallinnossa ja 
kestävässä kehityksessä). Ohjelman 
tavoitteena on löytää suoria ratkaisuja
Eurooppa 2020 -strategiassa yksilöityihin 
haasteisiin tukemalla toimintaa, joka kattaa 
koko kirjon tutkimuksesta markkinoihin. 
Horisontti 2020:n mukaisesti tuetaan 
innovaatioketjua sen kaikissa vaiheissa, 
erityisesti lähimpänä markkinoita olevia 
toimia, käyttämällä muun muassa 
innovatiivisia rahoitusvälineitä. Lisäksi 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT) edistää samoja 
tavoitteita näihin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamisessa keskittymällä 
tutkimustulosten hyödyntämiseen ja 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämiseen. Unionin rahoituksen 



AM\912704FI.doc 63/144 PE496.337v01-00

FI

vaikutuksen tehostamiseksi ja 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen sisältyy 
tiiviin synergian kehittäminen Horisontti 
2020:n ja EIT:n kanssa.

Or. en

Tarkistus 191
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Finanssipoliittiset toimet, joita on 
toteutettu monissa jäsenvaltioissa, johtavat 
tai ovat jo johtaneet siihen, että 
viranomaiset alkavat tarkastella uudelleen 
infrastruktuuri-investointiohjelmiaan. Tätä 
taustaa vasten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia on pidetty 
tehokkaana keinona toteuttaa 
infrastruktuurihankkeita, joilla 
varmistetaan eräiden toimintatavoitteiden 
toteutuminen. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen 
torjuminen, vaihtoehtoisten 
energialähteiden käytön ja energia- ja 
resurssitehokkuuden edistäminen, kestävän 
liikenteen kehittäminen ja 
laajakaistaverkkojen käyttöönotto.
Komissio antoi 19 päivänä marraskuuta 
2009 yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppanuuksia koskevan tiedonannon, 
jossa se sitoutui parantamaan tällaisten 
kumppanuuksien rahoituksen saatavuutta 
laajentamalla olemassa olevien 
rahoitusvälineiden soveltamisalaa.

(33) Finanssipoliittiset toimet, joita on 
toteutettu monissa jäsenvaltioissa, johtavat 
tai ovat jo johtaneet siihen, että 
viranomaiset alkavat tarkastella uudelleen 
infrastruktuuri-investointiohjelmiaan, joilla 
varmistetaan eräiden toimintatavoitteiden 
toteutuminen; Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen 
torjuminen, vaihtoehtoisten 
energialähteiden käytön ja energia- ja 
resurssitehokkuuden edistäminen, kestävän 
liikenteen kehittäminen ja 
laajakaistaverkkojen käyttöönotto.

Or. en

Perustelu

Viittaus jäsenvaltioiden tarkoituksenmukaisilla finanssipoliittisilla toimilla varmistettuihin 
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kannustaviin vaikutuksiin on säilytettävä, kun taas julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksilla ei ole vielä osoitettu olevan myönteistä vaikutusta.

Tarkistus 192
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Finanssipoliittiset toimet, joita on 
toteutettu monissa jäsenvaltioissa, johtavat 
tai ovat jo johtaneet siihen, että 
viranomaiset alkavat tarkastella uudelleen 
infrastruktuuri-investointiohjelmiaan. Tätä 
taustaa vasten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia on pidetty 
tehokkaana keinona toteuttaa 
infrastruktuurihankkeita, joilla 
varmistetaan eräiden toimintatavoitteiden 
toteutuminen. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen 
torjuminen, vaihtoehtoisten 
energialähteiden käytön ja energia- ja 
resurssitehokkuuden edistäminen, kestävän 
liikenteen kehittäminen ja 
laajakaistaverkkojen käyttöönotto. 
Komissio antoi 19 päivänä marraskuuta 
2009 yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppanuuksia koskevan tiedonannon, 
jossa se sitoutui parantamaan tällaisten 
kumppanuuksien rahoituksen saatavuutta 
laajentamalla olemassa olevien 
rahoitusvälineiden soveltamisalaa.

(33) Finanssipoliittiset toimet, joita on 
toteutettu monissa jäsenvaltioissa tai 
toimivaltaisilla alueilla, johtavat tai ovat jo 
johtaneet siihen, että viranomaiset alkavat 
tarkastella uudelleen infrastruktuuri-
investointiohjelmiaan. Tätä taustaa vasten 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia on pidetty tehokkaana 
keinona toteuttaa infrastruktuurihankkeita, 
joilla varmistetaan eräiden 
toimintatavoitteiden toteutuminen. 
Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen torjuminen, 
vaihtoehtoisten energialähteiden käytön ja 
energia- ja resurssitehokkuuden 
edistäminen, kestävän liikenteen 
kehittäminen ja laajakaistaverkkojen 
käyttöönotto. Komissio antoi 19 päivänä 
marraskuuta 2009 yksityisen ja julkisen 
sektorin kumppanuuksia koskevan 
tiedonannon, jossa se sitoutui parantamaan 
tällaisten kumppanuuksien rahoituksen 
saatavuutta laajentamalla olemassa olevien 
rahoitusvälineiden soveltamisalaa.

Or. es

Tarkistus 193
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(34) Vaikka suurin osa 
Eurooppa 2020 -strategian investoinneista 
on saatavilla markkinoilta tai
sääntelytoimenpiteillä, rahoitushaaste 
edellyttää julkisia tukitoimia ja unionin 
tukea avustuksina ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden kautta.
Rahoitusvälineiden käyttöä olisi 
kohdennettava markkinoiden erityisiin 
tarpeisiin Verkkojen Eurooppa -välineen 
tavoitteiden mukaisesti, mutta ne eivät 
saisi syrjäyttää yksityistä rahoitusta.
Ennen kuin komissio tekee päätöksen 
rahoitusvälineiden käyttämisestä, sen olisi 
tehtävä niistä ennakkoarviointi.

(34) Vaikka suurin osa 
Eurooppa 2020 -strategian investoinneista 
on saatavilla tietyillä
sääntelytoimenpiteillä, rahoitushaaste 
edellyttää julkisia tukitoimia ja unionin 
tukea avustuksina ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden kautta. Ennen kuin 
komissio tekee päätöksen tällaisten 
rahoitusvälineiden käyttämisestä, sen olisi 
tehtävä niistä ennakkoarviointi kyseisten 
jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien EU:n 
toimielinten kanssa.

Or. en

Perustelu

Innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä olisi tehtävä hyvin varovainen ennakkoarviointi.

Tarkistus 194
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jotta varmistettaisiin tasa-arvo 
pakollista käyttäjä maksaa -periaatetta jo 
soveltavien liikennehankkeiden ja niiden 
välillä, jotka eivät peri käyttäjiltä maksua, 
unionin olisi tarjottava rahoitusta myös 
avustamalla tuloja tuottavia 
liikennehankkeita.

Or. en
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Tarkistus 195
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jäsenvaltioiden finanssipoliittisilla 
toimilla olisi saatava viranomaiset 
edistämään uusiutuvia energialähteitä 
sekä energia- ja resurssitehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 196
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jotta EU:n talousarviota voitaisiin 
hyödyntää mahdollisimman hyvin 
avustuksina, ne olisi varattava hankkeille, 
joista saadaan vähän tai ei lainkaan 
tuottoja, lukuun ottamatta 
liikennehankkeita, jotka keräävät 
infrastruktuurimaksuja.

Or. en

Perustelu

EY:n direktiivin 2001/14 mukaan rautatieyritysten on maksettava kaikkialla Euroopassa 
radankäyttömaksuja rautatieinfrastruktuurin käyttämisestä. Saadut tulot saattavat joissakin 
tapauksissa riittää kattamaan ylläpistokustannukset, mutta ne eivät riitä infrastruktuurien 
parantamiseen tai uusien rakentamiseen. Siksi rautatieinfrastruktuuri on jätettävä tämän 
ulkopuolelle. Vastaavasti avustusten rajaaminen vain sellaisiin hankkeisiin, joista saadaan 
vain vähän tai ei lainkaan tuottoja, estäisi EU:ta yhteisrahoituksen saamisen hankkeilta, jotka 
on tarkoitettu tieinfrastruktuurista perittävien tullien soveltamiseen, mikä on yksi liikennettä 
koskevan valkoisen kirjan tärkeimmistä tavoitteista.
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Tarkistus 197
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Finanssipoliittiset toimet, joita on 
toteutettu monissa jäsenvaltioissa tai 
toimivaltaisilla alueilla, johtavat tai ovat 
jo johtaneet siihen, että viranomaiset 
alkavat tarkastella uudelleen 
infrastruktuuri-investointiohjelmiaan. 
Tätä taustaa vasten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia on pidetty 
tehokkaana keinona toteuttaa 
infrastruktuurihankkeita, joilla 
varmistetaan eräiden toimintatavoitteiden 
toteutuminen. Tällaisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen 
torjuminen, vaihtoehtoisten 
energialähteiden käytön ja energia- ja 
resurssitehokkuuden edistäminen, 
kestävän liikenteen kehittäminen ja 
laajakaistaverkkojen käyttöönotto. 
Komissio antoi 19 päivänä marraskuuta 
2009 yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppanuuksia koskevan tiedonannon, 
jossa se sitoutui parantamaan tällaisten 
kumppanuuksien rahoituksen saatavuutta 
laajentamalla olemassa olevien 
rahoitusvälineiden soveltamisalaa.

Or. es

Tarkistus 198
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) EU:n talousarvion kokonaistarkastelun 
mukaan pitkän aikavälin kaupallisia 

(35) EU:n talousarvion kokonaistarkastelun 
mukaan pitkän aikavälin kaupallisia 



PE496.337v01-00 68/144 AM\912704FI.doc

FI

mahdollisuuksia tarjoavien hankkeiden 
pääperiaatteena olisi oltava, että unionin 
varoja käytetään yhdessä rahoitus- ja 
pankkisektorin kanssa, erityisesti Euroopan 
investointipankin (EIP) ja jäsenvaltioiden 
julkisten rahoituslaitosten, mutta myös 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
yksityisen rahoitussektorin kanssa.

mahdollisuuksia tarjoavien hankkeiden 
pääperiaatteena olisi oltava, että unionin 
varoja käytetään yhdessä rahoitus- ja 
pankkisektorin kanssa, erityisesti Euroopan 
investointipankin (EIP) ja jäsenvaltioiden 
julkisten rahoituslaitosten, mutta myös 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
yksityisen rahoitussektorin kanssa niin 
kansallisella kuin alueellisellakin tasolla.
Kumppanuusjärjestelyissä on korostettava 
paikallista osaamista sekä hankkeiden ja 
rahoitusvälittäjien välistä suhdetta.

Or. en

Tarkistus 199
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) EU:n talousarvion kokonaistarkastelun 
mukaan pitkän aikavälin kaupallisia 
mahdollisuuksia tarjoavien hankkeiden 
pääperiaatteena olisi oltava, että unionin 
varoja käytetään yhdessä rahoitus- ja 
pankkisektorin kanssa, erityisesti Euroopan 
investointipankin (EIP) ja jäsenvaltioiden 
julkisten rahoituslaitosten, mutta myös 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
yksityisen rahoitussektorin kanssa.

(35) EU:n talousarvion kokonaistarkastelun 
mukaan pitkän aikavälin kaupallisia 
mahdollisuuksia tarjoavien hankkeiden 
pääperiaatteena olisi oltava, että unionin 
varoja käytetään yhdessä rahoitus- ja 
pankkisektorin kanssa, erityisesti Euroopan 
investointipankin (EIP) ja jäsenvaltioiden 
julkisten rahoituslaitosten, mutta myös 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
yksityisen rahoitussektorin kanssa niin 
kansallisella kuin alueellisellakin tasolla.
Kumppanuusjärjestelyissä on korostettava 
paikallista osaamista sekä hankkeiden ja 
rahoitusvälittäjien välistä suhdetta.

Or. en

Tarkistus 200
Sabine Wils
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Eurooppa 2020 -strategiassa komissio 
lupasi hyödyntää unionin rahoitusvälineitä 
osana johdonmukaista rahoitusstrategiaa, 
jossa saatetaan yhteen unionin ja 
jäsenvaltioiden julkista ja yksityistä 
infrastruktuurirahoitusta. Tämä perustuu 
siihen ajatteluun, että monissa tapauksissa
optimaalista heikompaan 
investointitilanteeseen ja markkinoiden 
toimintapuutteisiin voidaan vaikuttaa 
tehokkaammin rahoitusvälineillä kuin 
avustuksilla.

(36) Eurooppa 2020 -strategiassa komissio 
lupasi hyödyntää unionin rahoitusvälineitä 
osana johdonmukaista rahoitusstrategiaa, 
jossa saatetaan yhteen unionin ja 
jäsenvaltioiden julkista ja yksityistä 
infrastruktuurirahoitusta. Tämä perustuu 
siihen ajatteluun, että kun tiettyjä 
tapauksia on arvioitava yksilöllisesti, 
optimaalista heikompaan 
investointitilanteeseen voidaan vaikuttaa 
tehokkaammin rahoitusvälineillä kuin 
avustuksilla.

Or. en

Perustelu

Muiden rahoitusvälineiden kuin avustusten käyttöä olisi arvioitava tapauskohtaisesti, jotta 
voidaan optimoida erityiset investointitarpeet.

Tarkistus 201
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Eurooppa 2020 -strategiassa komissio 
lupasi hyödyntää unionin rahoitusvälineitä 
osana johdonmukaista rahoitusstrategiaa, 
jossa saatetaan yhteen unionin ja 
jäsenvaltioiden julkista ja yksityistä 
infrastruktuurirahoitusta. Tämä perustuu 
siihen ajatteluun, että monissa tapauksissa 
optimaalista heikompaan 
investointitilanteeseen ja markkinoiden 
toimintapuutteisiin voidaan vaikuttaa 
tehokkaammin rahoitusvälineillä kuin 
avustuksilla.

(36) Eurooppa 2020 -strategiassa komissio 
lupasi hyödyntää unionin rahoitusvälineitä 
tarkoituksenmukaisen suuruisena tukena
osana johdonmukaista rahoitusstrategiaa, 
jossa saatetaan yhteen unionin ja 
jäsenvaltioiden julkista ja yksityistä 
infrastruktuurirahoitusta. Tämä perustuu 
siihen ajatteluun, että monissa tapauksissa 
optimaalista heikompaan 
investointitilanteeseen ja markkinoiden 
toimintapuutteisiin voidaan vaikuttaa 
tehokkaammin rahoitusvälineillä kuin 
avustuksilla.
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Or. it

Tarkistus 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Nämä innovatiiviset 
rahoitusvälineet, kuten 
hankejoukkovelkakirjat, voivat vauhdittaa 
Euroopan tasolla lisäarvoa tuottavan 
liikenneinfrastruktuurin rahoitusta.
Niiden käyttöä olisi siksi kannustettava 
voimakkaasti, jotta Euroopan unionin 
talousarviota hyödynnettäisiin 
mahdollisimman tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 203
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Suurimman osan rahoitusvälineistä 
olisi oltava kaikille aloille yhteisiä, mutta 
jotkin välineet saattavat koskea vain 
tiettyä alaa. Komission yksiköt arvioivat, 
että laajakaistateknologian rahoitustuki 
perustuu ensi sijassa rahoitusvälineisiin, 
mutta liikenteen ja energian osalta 
rahoitusvälineisiin tarvittavien unionin 
talousarviovarojen määrän ei pitäisi olla 
enempää kuin kaksi miljardia euroa 
(liikenne) ja miljardi euroa (energia).

(38) Kun valitaan tehokkainta 
rahoitustuen muotoa, on otettava 
asianmukaisesti huomioon tukeen 
oikeutettujen hankkeiden ala- ja 
hankekohtaiset ominaisuudet. Komission 
yksiköt arvioivat, että 
laajakaistateknologian rahoitustuki 
perustuu ensi sijassa rahoitusvälineisiin, 
mutta liikenteen ja energian osalta 
rahoitusvälineisiin tarvittavien unionin 
talousarviovarojen määrän ei pitäisi olla 
enempää kuin kaksi miljardia euroa 
(liikenne) ja miljardi euroa (energia).
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Or. en

Tarkistus 204
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Suurimman osan rahoitusvälineistä 
olisi oltava kaikille aloille yhteisiä, mutta 
jotkin välineet saattavat koskea vain tiettyä 
alaa. Komission yksiköt arvioivat, että 
laajakaistateknologian rahoitustuki 
perustuu ensi sijassa rahoitusvälineisiin, 
mutta liikenteen ja energian osalta 
rahoitusvälineisiin tarvittavien unionin 
talousarviovarojen määrän ei pitäisi olla 
enempää kuin kaksi miljardia euroa 
(liikenne) ja miljardi euroa (energia).

(38) Suurimman osan rahoitusvälineistä 
olisi oltava kaikille aloille yhteisiä, mutta 
jotkin välineet saattavat koskea vain tiettyä 
alaa. Komission yksiköt arvioivat, että 
laajakaistaverkkojen rahoitustuki perustuu 
ensi sijassa rahoitusvälineisiin, mutta 
liikenteen ja energian osalta 
rahoitusvälineisiin tarvittavien unionin 
talousarviovarojen määrän ei pitäisi olla 
enempää kuin kaksi miljardia euroa 
(liikenne) ja miljardi euroa (energia).

Or. en

Tarkistus 205
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Suurimman osan rahoitusvälineistä 
olisi oltava kaikille aloille yhteisiä, mutta 
jotkin välineet saattavat koskea vain 
tiettyä alaa. Komission yksiköt arvioivat, 
että laajakaistateknologian rahoitustuki 
perustuu ensi sijassa rahoitusvälineisiin, 
mutta liikenteen ja energian osalta 
rahoitusvälineisiin tarvittavien unionin 
talousarviovarojen määrän ei pitäisi olla 
enempää kuin kaksi miljardia euroa 
(liikenne) ja miljardi euroa (energia).

(38) Energian rahoitustuen olisi 
perustuttava ensi sijassa 
rahoitusvälineisiin, energian osalta 
rahoitusvälineisiin tarvittavien unionin 
talousarviovarojen määrän ei pitäisi olla 
vähempää kuin 8,2 miljardia euroa eikä 
tutkimusten ja töiden osalta enempää 
kuin 0,9 miljardia euroa.
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Or. en

Tarkistus 206
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Olisi pohdittava toimia, joilla 
yhdistetään nykyisiä lupia TEN-T-verkon 
varrella tieliikennealalla ja 
hankepromoottoreiden rahoitusvastuun 
lisäämiseksi. Näin vastataan Euroopan 
investointipankin asettamiin vaatimuksiin 
rahoitusvälineille, jotka edellyttävät 
vankkaa rahoitustilannetta tehokkaiden ja 
hyvin toimivien markkinoiden luomiseksi.

Or. it

Perustelu

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments.It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 207
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta rahoitusvälineiden edunsaajat 
edustaisivat monipuolisesti eri aloja ja
vähitellen myös eri maantieteellisiä alueita 
kaikissa jäsenvaltioissa, komission olisi 
yhdessä EIP:n kanssa toteutettava yhteisiä 
aloitteita, kuten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien 
asiantuntijakeskus (EPEC) ja Jaspers-
aloite, joilla tuetaan jäsenvaltioita niiden 
kehittäessä asianmukaisia 
hankesuunnitelmia, joille voidaan harkita 
hankerahoitusta.

(39) Jotta rahoitusvälineiden edunsaajat 
edustaisivat monipuolisesti eri aloja ja
jäsenvaltioiden ja EU:n alueiden erilaisia
maantieteellisiä alueita, komission olisi 
yhdessä EIP:n kanssa toteutettava yhteisiä 
aloitteita, kuten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien 
asiantuntijakeskus (EPEC) ja Jaspers-
aloite, joilla tuetaan jäsenvaltioita niiden 
kehittäessä asianmukaisia 
hankesuunnitelmia, joille voidaan harkita 
hankerahoitusta.

Or. pt

Perustelu

Rahoitusvälineiden maantieteellinen ja alakohtainen monipuolisuus on taattava sekä EU:n 
27 jäsenvaltion että EU:n alueiden osalta.

Tarkistus 208
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta rahoitusvälineiden edunsaajat 
edustaisivat monipuolisesti eri aloja ja 
vähitellen myös eri maantieteellisiä alueita 
kaikissa jäsenvaltioissa, komission olisi 
yhdessä EIP:n kanssa toteutettava yhteisiä 
aloitteita, kuten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien 
asiantuntijakeskus (EPEC) ja Jaspers-
aloite, joilla tuetaan jäsenvaltioita niiden 
kehittäessä asianmukaisia 
hankesuunnitelmia, joille voidaan harkita 
hankerahoitusta.

(39) Jotta rahoitusvälineiden edunsaajat 
edustaisivat monipuolisesti eri aloja ja 
vähitellen myös eri maantieteellisiä alueita 
kaikissa jäsenvaltioissa, jotka tarvitsevat 
apua näissä rahoitusvälineissä, komission 
olisi yhdessä EIP:n kanssa toteutettava 
yhteisiä aloitteita, joilla tuetaan 
jäsenvaltioita niiden kehittäessä 
asianmukaisia hankesuunnitelmia, joille 
voidaan harkita hankerahoitusta.

Or. en



PE496.337v01-00 74/144 AM\912704FI.doc

FI

Perustelu

Tiettyjen hankesuunnitelmien kehittämisestä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksien 
kautta tarjottavaa hankerahoitusta varten säädettäisiin vain, jos jäsenvaltiot pyytävät sitä 
tehdessään omia rahoituspäätöksiään hanke-ehdotuksista.

Tarkistus 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Rahoitusvälineiden edellytyksiin voi 
olla tarpeen lisätä lisävaatimuksia 
työohjelmissa esimerkiksi sen takia, että 
halutaan varmistaa kilpailukykyiset 
markkinat unionin toimintaperiaatteiden 
tai teknologian kehittymistä silmällä pitäen 
tai muista syistä, joilla voi olla merkitystä 
asian kannalta.

(40) Rahoitusvälineiden edellytyksiin voi 
olla tarpeen lisätä lisävaatimuksia 
työohjelmissa esimerkiksi sen takia, että 
halutaan varmistaa kilpailukykyiset ja 
tasapuoliset sisämarkkinat unionin 
toimintaperiaatteiden tai teknologian 
kehittymistä silmällä pitäen tai muista 
syistä, joilla voi olla merkitystä asian 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Välineestä myönnettävää tukea 
koskevia monivuotisia ohjelmia olisi 
kohdennettava unionin painopisteiden 
tukemiseen varmistamalla tarvittavien 
rahoitusvarojen saatavuus sekä unionin ja 
jäsenvaltioiden yhteisen toiminnan 
johdonmukaisuus ja jatkuvuus. 
Monivuotisen työohjelman 
täytäntöönpanon jälkeen jätettyihin 
liikennealan ehdotuksiin sisältyvien 

(41) Välineestä myönnettävää tukea 
koskevia monivuotisia ohjelmia olisi 
kohdennettava unionin painopisteiden 
tukemiseen varmistamalla tarvittavien 
rahoitusvarojen saatavuus sekä unionin ja 
jäsenvaltioiden yhteisen toiminnan 
johdonmukaisuus, tasapuolisuus ja 
jatkuvuus. Monivuotisen työohjelman 
täytäntöönpanon jälkeen jätettyihin 
liikennealan ehdotuksiin sisältyvien 
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kustannusten tukikelpoisuuden pitäisi alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2014, jotta voidaan 
turvata yleisistä säännöistä yhteisön 
rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne-
ja energiaverkkojen alalla 20 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 680/2007 soveltamisalaan jo kuuluvien 
hankkeiden jatkuminen.

kustannusten tukikelpoisuuden pitäisi alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2014, jotta voidaan 
turvata yleisistä säännöistä yhteisön 
rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne-
ja energiaverkkojen alalla 20 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 680/2007 soveltamisalaan jo kuuluvien 
hankkeiden jatkuminen.

Or. en

Tarkistus 211
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Välineestä myönnettävää tukea 
koskevia monivuotisia ohjelmia olisi 
kohdennettava unionin painopisteiden 
tukemiseen varmistamalla tarvittavien 
rahoitusvarojen saatavuus sekä unionin ja 
jäsenvaltioiden yhteisen toiminnan 
johdonmukaisuus ja jatkuvuus. 
Monivuotisen työohjelman 
täytäntöönpanon jälkeen jätettyihin 
liikennealan ehdotuksiin sisältyvien 
kustannusten tukikelpoisuuden pitäisi alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2014, jotta voidaan 
turvata yleisistä säännöistä yhteisön 
rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne-
ja energiaverkkojen alalla 20 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 680/2007 soveltamisalaan jo kuuluvien 
hankkeiden jatkuminen.

(41) Välineestä myönnettävää tukea 
koskevia monivuotisia ohjelmia olisi 
kohdennettava unionin painopisteiden 
tukemiseen varmistamalla tarvittavien 
rahoitusvarojen saatavuus sekä unionin ja 
jäsenvaltioiden yhteisen toiminnan 
johdonmukaisuus, avoimuus ja jatkuvuus. 
Monivuotisen työohjelman 
täytäntöönpanon jälkeen jätettyihin 
liikennealan ehdotuksiin sisältyvien 
kustannusten tukikelpoisuuden pitäisi alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2014, jotta voidaan 
turvata yleisistä säännöistä yhteisön 
rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne-
ja energiaverkkojen alalla 20 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 680/2007 soveltamisalaan jo kuuluvien 
hankkeiden jatkuminen.

Or. es

Tarkistus 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
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Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Unionin tasolla saatavilla olevat 
rajalliset resurssit huomioon ottaen 
toivotun vaikutuksen saavuttamiseksi on 
keskittyä hankkeisiin, joilla on suurin 
lisäarvo Euroopan tasolla. EU:n 
liikennealan tuki olisi korvamerkittävä 
ydinverkolle (varsinkin sen 
liikennekäytäville) ja yhteistä etua 
koskeville 
liikennehallintajärjestelmähankkeille.
Energia-alalla rahoitustuki olisi 
keskitettävä energian sisämarkkinoiden 
toteuttamiseen, energian 
toimitusvarmuuden varmistamiseen, 
uusiutuvan sähkön tuotannosta kulutus-
ja varastointikeskuksiin siirtämisen 
varmistamiseen sekä yksityisten 
investointien houkuttelemiseen.
Televiestinnän alalla rahoitusapu olisi 
pääasiassa kohdennettava hankkeille, 
jotka luovat laajakaistan kysyntää, 
mukaan lukien eurooppalaisen 
digitaalipalvelujen infrastruktuurin 
rakentaminen, jonka pitäisi puolestaan 
vilkastuttaa laajakaistaverkon 
käyttöönottoon tehtäviä investointeja.

Or. en

Tarkistus 213
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Komission olisi tehtävä väli- ja 
jälkiarviointeja arvioidakseen rahoituksen 

(43) Komission olisi tehtävä väli- ja 
jälkiarviointeja arvioidakseen rahoituksen 
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tehokkuutta ja toimivuutta ja sen vaikutusta 
välineen yleisiin päämääriin ja Eurooppa 
2020 -strategian painopisteisiin.

tehokkuutta ja toimivuutta ja sen vaikutusta 
välineen yleisiin päämääriin ja Eurooppa 
2020 -strategian painopisteisiin. 
Arvioinneista olisi tiedotettava Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle.

Or. en

Tarkistus 214
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Komission olisi tehtävä väli- ja 
jälkiarviointeja arvioidakseen rahoituksen 
tehokkuutta ja toimivuutta ja sen vaikutusta 
välineen yleisiin päämääriin ja Eurooppa 
2020 -strategian painopisteisiin.

(43) Komission olisi tehtävä väli- ja 
jälkiarviointeja ja tiedotettava niiden 
tuloksista Euroopan parlamentille
arvioidakseen rahoituksen tehokkuutta ja 
toimivuutta ja sen vaikutusta välineen 
yleisiin päämääriin ja Eurooppa 
2020 -strategian painopisteisiin.

Or. ro

Tarkistus 215
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Komission olisi tehtävä väli- ja 
jälkiarviointeja arvioidakseen rahoituksen 
tehokkuutta ja toimivuutta ja sen vaikutusta 
välineen yleisiin päämääriin ja Eurooppa 
2020 -strategian painopisteisiin.

(43) Komission on tehtävä väli- ja 
jälkiarviointeja arvioidakseen rahoituksen 
tehokkuutta ja toimivuutta ja sen vaikutusta 
välineen yleisiin päämääriin ja Eurooppa 
2020 -strategian painopisteisiin.

Or. es
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Tarkistus 216
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Komission olisi tehtävä väli- ja 
jälkiarviointeja arvioidakseen rahoituksen 
tehokkuutta ja toimivuutta ja sen vaikutusta 
välineen yleisiin päämääriin ja Eurooppa 
2020 -strategian painopisteisiin.

(43) Komission olisi tehtävä väli- ja 
jälkiarviointeja arvioidakseen rahoituksen 
tehokkuutta ja toimivuutta ja sen vaikutusta 
välineen yleisiin päämääriin ja Eurooppa 
2020 -strategian painopisteisiin. Komissio 
julkaisee vuosittain tulostaulun, joka 
kuvaa kaikkien Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen sisältyvien hankkeiden 
edistymistä.

Or. en

Tarkistus 217
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Näihin arviointeihin olisi 
sisällytettävä arviot jäsenvaltioiden tai 
asiaankuuluvien täytäntöönpanoelimien 
kyvystä täyttää omat EU:n avustusten 
toteuttamista koskevat 
yhteisrahoitussitomuksensa tai kyvystä 
käyttää innovatiivisia rahoitusvälineitä 
yhteistä etua koskevan hankkeen 
toteuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Komission arvioinneissa olisi myös tarkasteltava huolellisesti jäsenvaltioiden saavutuksia 
silloin, kun ne ovat osallistuneet yhteistä etua koskevan hankkeen toteuttamiseen, sen lisäksi, 
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että arvioidaan Verkkojen Eurooppa -välineen ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden
saavuttamista.

Tarkistus 218
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Erillisissä asetuksissa esitettyjen 
alakohtaisten suuntaviivojen mukaisesti on 
laadittu luettelo painopistealueista, joilla 
tätä asetusta sovelletaan, ja ne olisi 
lueteltava liitteessä. Jotta voidaan ottaa 
huomioon mahdolliset muutokset 
poliittisissa painopisteissä ja teknologisissa 
valmiuksissa ja myös liikennevirroissa, 
komissiolle olisi siirrettävä liitteeseen 
tehtävien muutosten osalta valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

(44) Erillisissä asetuksissa esitettyjen 
alakohtaisten suuntaviivojen mukaisesti on 
laadittu luettelo painopistealueista, joilla 
tätä asetusta sovelletaan, ja ne olisi 
lueteltava liitteessä. Jotta voidaan ottaa 
huomioon mahdolliset muutokset 
poliittisissa painopisteissä ja teknologisissa 
valmiuksissa ja myös liikennevirroissa, 
komissiolle olisi siirrettävä liitteeseen 
tehtävien muutosten osalta valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi asiaa
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tärkeät päätökset olisi ehdottomasti tehtävä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tarkistus 219
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(44) Erillisissä asetuksissa esitettyjen 
alakohtaisten suuntaviivojen mukaisesti on 
laadittu luettelo painopistealueista, joilla 
tätä asetusta sovelletaan, ja ne olisi 
lueteltava liitteessä. Jotta voidaan ottaa 
huomioon mahdolliset muutokset 
poliittisissa painopisteissä ja teknologisissa 
valmiuksissa ja myös liikennevirroissa, 
komissiolle olisi siirrettävä liitteeseen 
tehtävien muutosten osalta valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

(44) Erillisissä asetuksissa esitettyjen 
alakohtaisten suuntaviivojen mukaisesti on 
laadittu luettelo painopistealueista, joilla 
tätä asetusta sovelletaan, ja ne olisi 
lueteltava liitteessä. Jotta voidaan ottaa 
huomioon mahdolliset muutokset 
poliittisissa painopisteissä ja teknologisissa 
valmiuksissa ja myös liikennevirroissa, 
komissiolle olisi siirrettävä liitteeseen 
tehtävien muutosten osalta valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset kaikkien 
toimivaltaisten tahojen kanssa, paikallis-, 
alue- ja keskushallinto mukaan lukien, ja 
myös asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Or. es

Tarkistus 220
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Euroopan unionin taloudellisia etuja 
olisi menojen hallinnoinnin kaikissa 
vaiheissa suojattava oikeasuhteisin 
toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, 
havaitseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 

(47) Euroopan unionin taloudellisia etuja 
olisi menojen hallinnoinnin kaikissa 
vaiheissa suojattava oikeasuhteisin 
toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, 
havaitseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
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seuraamukset. seuraamukset. Kaikki tätä koskevat tiedot 
on kaikissa vaiheissa toimitettava täysin 
avoimesti Euroopan parlamentille.

Or. es

Tarkistus 221
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Sopimusmuotojen täytyy vastata 
hankkeiden perusteita ja olosuhteita ja 
taata reilu ja laaja kilpailu hanke-
ehdotuspyynnöistä, joita yhteisrahoitetaan 
Verkkojen Eurooppa -välineestä.
Jotta voidaan toimia taloudellisesti 
mahdollisimman kannattavasti ja panna 
hankkeet täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti, olisi sopimusperusteet 
määriteltävä avoimesti ja riskejä 
vastaavasti; tätä periaatetta olisi 
sovellettava kansallisista tai 
kansainvälisistä normeista riippumatta.

Or. de

Tarkistus 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Jotta voidaan taata laaja ja reilu 
kilpailu hankkeista, joita rahoitetaan 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
avustuksella, täytyy sopimusmuodon 
vastata hankkeelle asetettuja tavoitteita ja 



PE496.337v01-00 82/144 AM\912704FI.doc

FI

hankkeen olosuhteita. Sopimusehdot on 
laadittava siten, että sopimukseen liittyvät 
riskit jakautuvat reilulla tavalla, jotta 
hanke voidaan toteuttaa taloudellisesti 
mahdollisimman kannattavasti ja 
tehokkaasti. Tätä periaatetta sovelletaan 
riippumatta siitä, käytetäänkö kansallista 
vai kansainvälistä sopimusmallia.

Or. de

Perustelu

Joissakin EU:n jäsenvaltioissa on hankintaviranomaisten keskuudessa yleistynyt käytäntö 
soveltaa yleisten sopimusehtojen sijaan erityisiä sopimusehtoja ja siten muuttaa riskien 
jakautumista julkisissa hankkeissa. Tällaisilla riskienjaon muutoksilla on negatiivisia 
vaikutuksia paitsi kulloisenkin toimeksisaajan sopimustilanteeseen myös yleiseen 
kilpailuympäristöön kyseisissä maissa sekä itse hankkeeseen.

Tarkistus 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Jotta varmistetaan laaja ja 
oikeudenmukainen kilpailu hankkeissa, 
jotka hyötyvät Verkkojen Eurooppa 
-välineen varoista, tarjousten on 
perustuttava oikeudenmukaisiin ja 
avoimiin sopimusehtoihin ja käytetyn 
sopimusmuodon on oltava hankkeen 
tavoitteisiin ja olosuhteisiin sopiva.

Or. en

Tarkistus 224
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(48) Eräitä unionin edun mukaisista 
infrastruktuurihankkeista voi olla tarpeen 
ulottaa naapurimaihin, EU-jäsenyyteen 
valmistautuviin maihin ja muihin 
kolmansiin maihin sekä niiden läpi. 
Verkkojen Eurooppa -välineen olisi 
tarjottava yksinkertaistettuja menettelyjä 
näiden infrastruktuurien yhdistämiseksi ja 
rahoittamiseksi siten, että voidaan 
varmistaa unionin talousarvion sisäisten ja 
ulkoisten välineiden keskinäinen 
johdonmukaisuus.

(48) Eräitä unionin edun mukaisista 
infrastruktuurihankkeista voi olla tarpeen 
ulottaa naapurimaihin, EU-jäsenyyteen 
valmistautuviin maihin ja muihin 
kolmansiin maihin sekä niiden läpi. 
Verkkojen Eurooppa -välineen on 
tarjottava yksinkertaistettuja menettelyjä 
näiden infrastruktuurien yhdistämiseksi ja 
rahoittamiseksi siten, että voidaan 
varmistaa unionin talousarvion sisäisten ja
ulkoisten välineiden keskinäinen 
johdonmukaisuus. Hankkeessa mukana 
olevien EU:n pääosastojen koordinointi 
on välttämätöntä, jotta ei luotaisi esteitä 
näille hankkeille, erityisesti merten 
valtateille liittyville.

Or. it

Tarkistus 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Eräitä unionin edun mukaisista 
infrastruktuurihankkeista voi olla tarpeen 
ulottaa naapurimaihin, EU-jäsenyyteen 
valmistautuviin maihin ja muihin 
kolmansiin maihin sekä niiden läpi. 
Verkkojen Eurooppa -välineen olisi 
tarjottava yksinkertaistettuja menettelyjä 
näiden infrastruktuurien yhdistämiseksi ja 
rahoittamiseksi siten, että voidaan 
varmistaa unionin talousarvion sisäisten ja 
ulkoisten välineiden keskinäinen 
johdonmukaisuus.

(48) Eräitä unionin edun mukaisista 
infrastruktuurihankkeista voi olla tarpeen 
ulottaa naapurimaihin, EU-jäsenyyteen 
valmistautuviin maihin ja muihin 
kolmansiin maihin sekä niiden läpi. 
Verkkojen Eurooppa -välineen olisi 
tarjottava yksinkertaistettuja menettelyjä 
näiden infrastruktuurien yhdistämiseksi ja 
rahoittamiseksi siten, että voidaan 
varmistaa unionin talousarvion sisäisten ja 
ulkoisten välineiden keskinäinen 
johdonmukaisuus. Liikenteen alalla olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen ja Välimeren 
alueen liikenneverkkojen välisten 
yhteyksien vahvistamiseen, jotta tuetaan 
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erityisesti tavaraliikennettä merten 
moottoriteiden avulla. Energian alalla 
olisi korostettava Välimeren alueen 
sähköverkon loppuun saattamista ja 
suorien merenalaisten sähköisten 
yhteenliitosten kehittämistä EU:n ja 
Välimeren kaakkoisalueen maiden välillä, 
jotta lisätään kahden energiajärjestelmän 
täydentävyyttä.

Or. fr

Tarkistus 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Eräitä unionin edun mukaisista 
infrastruktuurihankkeista voi olla tarpeen 
ulottaa naapurimaihin, EU-jäsenyyteen 
valmistautuviin maihin ja muihin 
kolmansiin maihin sekä niiden läpi. 
Verkkojen Eurooppa -välineen olisi 
tarjottava yksinkertaistettuja menettelyjä 
näiden infrastruktuurien yhdistämiseksi ja 
rahoittamiseksi siten, että voidaan 
varmistaa unionin talousarvion sisäisten ja 
ulkoisten välineiden keskinäinen 
johdonmukaisuus.

(48) Eräitä unionin edun mukaisista 
infrastruktuurihankkeista voi olla tarpeen 
ulottaa naapurimaihin, EU-jäsenyyteen 
valmistautuviin maihin ja muihin 
kolmansiin maihin, kuten eteläisen ja 
itäisen Välimeren maihin, joilla on 
huomattavasti aurinkoenergiaa, joka 
voitaisiin tuoda EU:hun pitkän matkan 
sähköyhteyksien kautta, sekä niiden läpi.
Verkkojen Eurooppa -välineen olisi 
tarjottava yksinkertaistettuja menettelyjä 
näiden infrastruktuurien yhdistämiseksi ja 
rahoittamiseksi siten, että voidaan 
varmistaa unionin talousarvion sisäisten ja 
ulkoisten välineiden keskinäinen 
johdonmukaisuus.

Or. en

Tarkistus 227
Franck Proust
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Kolmansissa maissa perustettujen 
yritysten osallistuminen on ehdoton 
edellytys Verkkojen Eurooppa -välineen 
tavoitteiden saavuttamiselle, koska ne 
voivat tuoda hankkeisiin kokemusta ja 
teknistä asiantuntemusta. Olisi kuitenkin 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että nämä yritykset noudattavat työ-, 
sosiaali- ja ympäristölainsäädäntöä. 
Tämä on eurooppalaisen yhteiskunnan 
voimistuva vaatimus. Komissiolle olisi 
näin ollen tarjottava keinot tämän 
tehtävän toteutukseen, jotta edistetään 
eurooppalaisten yritysten ja kolmansien 
maiden tervettä kilpailua.

Or. fr

Tarkistus 228
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 b) Kolmansissa maissa perustettujen 
yritysten osallistumista unionin 
rahoittamiin hankkeisiin on 
täydennettävä vastavuoroisuuden 
vaatimuksella kauppasuhteissa. 
Eurooppalaisten yritysten on voitava 
hyödyntää vastaavia mahdollisuuksia 
kyseisissä kolmansissa maissa.

Or. fr

Tarkistus 229
Mario Pirillo
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan Verkkojen 
Eurooppa -väline ja määritetään 
edellytykset, menetelmät ja menettelyt, 
joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin 
verkkoihin myönnetään unionin 
rahoitustukea liikenteen, energian ja 
televiestinnän infrastruktuurihankkeiden 
tukemiseksi.

Tällä asetuksella perustetaan Verkkojen 
Eurooppa -väline ja määritetään 
edellytykset, menetelmät ja menettelyt, 
joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin 
verkkoihin myönnetään unionin 
rahoitustukea liikenteen, energian ja 
televiestinnän sekä keskenään 
yhteisvaikutuksessa olevien 
infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi.

Or. it

Tarkistus 230
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan Verkkojen 
Eurooppa -väline ja määritetään 
edellytykset, menetelmät ja menettelyt, 
joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin 
verkkoihin myönnetään unionin 
rahoitustukea liikenteen, energian ja 
televiestinnän infrastruktuurihankkeiden 
tukemiseksi.

Tällä asetuksella perustetaan Verkkojen 
Eurooppa -väline ja määritetään 
edellytykset, menetelmät ja menettelyt, 
joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin 
verkkoihin myönnetään unionin 
rahoitustukea liikenteen, energian ja 
televiestinnän infrastruktuurihankkeiden 
tukemiseksi. Verkkojen Eurooppa -väline 
auttaa unionia investoimaan energia-
alalla energiatehokkuuteen, uusiutuvaan 
energiaan ja älykkäisiin sähkön jakelu- ja 
siirtoverkkoihin.

Or. en

Tarkistus 231
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'rajatylittävällä osuudella' osuutta, joka 
turvaa yhteistä etua koskevan hankkeen 
jatkuvuuden vähintään kahden jäsenvaltion 
välillä tai jäsenvaltion ja naapurimaan 
välillä;

2) 'rajatylittävällä osuudella' osuutta, joka 
turvaa yhteistä etua koskevan hankkeen 
jatkuvuuden vähintään kahden jäsenvaltion 
välillä tai jäsenvaltion ja naapurimaan 
välillä ja johon kuuluvat merisatamien 
lähialueet ja satamat;

Or. en

Tarkistus 232
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'rajatylittävällä osuudella' osuutta, joka 
turvaa yhteistä etua koskevan hankkeen 
jatkuvuuden vähintään kahden 
jäsenvaltion välillä tai jäsenvaltion ja 
naapurimaan välillä;

2) 'rajatylittävällä osuudella' rajan 
kummallakin puolella lähimpänä olevien 
solmujen välistä yhteyttä;

Or. en

Tarkistus 233
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'rajatylittävällä osuudella' osuutta, joka 
turvaa yhteistä etua koskevan hankkeen
jatkuvuuden vähintään kahden jäsenvaltion 
välillä tai jäsenvaltion ja naapurimaan 
välillä;

2) 'rajatylittävällä osuudella' osuutta, joka 
turvaa yhteistä etua koskevan hankkeen 
toteutuksen tai jatkuvuuden vähintään 
kahden jäsenvaltion välillä tai jäsenvaltion 
ja naapurimaan välillä;
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Or. ro

Tarkistus 234
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) 'ohjelmatukitoimilla'
liitännäistoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
Verkkojen Eurooppa -välineen ja 
yksittäisten alakohtaisten suuntaviivojen 
täytäntöön panemiseksi; näitä ovat 
esimerkiksi palvelut (erityisesti tekninen 
apu) sekä valmistelutoimet, 
toteutettavuustutkimukset ja koordinointi-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimet, jotka ovat välittömästi 
tarpeen tämän välineen hallinnoinnin ja sen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta, 
erityisesti tutkimukset, kokoukset, tiedotus, 
infrastruktuurin kartoitus, kummitoiminta 
(twinning), tiedon levittäminen, valistus- ja 
viestintätoimet, tietojen vaihtamiseen 
tarkoitettuihin tietotekniikkaverkostoihin 
liittyvät menot sekä kaikki muut teknisen 
ja hallinnollisen avun menot, jotka voivat 
olla tarpeen tämän välineen 
hallinnoimiseksi tai yksittäisten 
alakohtaisten suuntaviivojen täytäntöön 
panemiseksi;

5) 'ohjelmatukitoimilla' kaikkia 
liitännäistoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
Verkkojen Eurooppa -välineen ja 
yksittäisten alakohtaisten suuntaviivojen 
täytäntöön panemiseksi; näitä ovat 
esimerkiksi palvelut (erityisesti tekninen 
apu) sekä valmistelutoimet, 
toteutettavuustutkimukset ja koordinointi-, 
seuranta-, intressitahojen ja sidosryhmien 
kuulemis-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimet, jotka ovat välittömästi 
tarpeen tämän välineen hallinnoinnin ja sen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta, 
erityisesti tutkimukset, kokoukset, tiedotus, 
infrastruktuurin kartoitus, kummitoiminta 
(twinning), tiedon levittäminen, valistus- ja 
viestintätoimet, tietojen vaihtamiseen 
tarkoitettuihin tietotekniikkaverkostoihin 
liittyvät menot sekä kaikki muut teknisen 
ja hallinnollisen avun menot, jotka voivat 
olla tarpeen tämän välineen 
hallinnoimiseksi tai yksittäisten 
alakohtaisten suuntaviivojen täytäntöön 
panemiseksi;

Or. en

Perustelu

Asianosaisten kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen on Verkkojen Eurooppa -välineen 
tehokkaan käyttöönoton tukemisen kannalta ratkaisevaa: siksi se olisi lisättävä tällaisen 
välineen valmistelutoimiin ja hallintaan.
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Tarkistus 235
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) 'ohjelmatukitoimilla'
liitännäistoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
Verkkojen Eurooppa -välineen ja 
yksittäisten alakohtaisten suuntaviivojen 
täytäntöön panemiseksi; näitä ovat 
esimerkiksi palvelut (erityisesti tekninen 
apu) sekä valmistelutoimet, 
toteutettavuustutkimukset ja koordinointi-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimet, jotka ovat välittömästi 
tarpeen tämän välineen hallinnoinnin ja sen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta, 
erityisesti tutkimukset, kokoukset, tiedotus, 
infrastruktuurin kartoitus, kummitoiminta 
(twinning), tiedon levittäminen, valistus- ja 
viestintätoimet, tietojen vaihtamiseen 
tarkoitettuihin tietotekniikkaverkostoihin 
liittyvät menot sekä kaikki muut teknisen 
ja hallinnollisen avun menot, jotka voivat 
olla tarpeen tämän välineen 
hallinnoimiseksi tai yksittäisten 
alakohtaisten suuntaviivojen täytäntöön 
panemiseksi;

5) 'ohjelmatukitoimilla'
liitännäistoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
Verkkojen Eurooppa -välineen ja 
yksittäisten alakohtaisten suuntaviivojen 
täytäntöön panemiseksi; näitä ovat 
esimerkiksi palvelut (erityisesti tekninen 
apu) sekä valmistelutoimet, 
toteutettavuustutkimukset ja koordinointi-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimet ja ympäristövaikutusten
arvioinnit ja strategiset 
ympäristöarvioinnit, jotka ovat 
välittömästi tarpeen tämän välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, erityisesti 
tutkimukset, kokoukset, tiedotus, 
infrastruktuurin kartoitus, kummitoiminta 
(twinning), tiedon levittäminen, valistus- ja 
viestintätoimet, tietojen vaihtamiseen 
tarkoitettuihin tietotekniikkaverkostoihin 
liittyvät menot sekä kaikki muut teknisen 
ja hallinnollisen avun menot, jotka voivat 
olla tarpeen tämän välineen 
hallinnoimiseksi tai yksittäisten 
alakohtaisten suuntaviivojen täytäntöön 
panemiseksi;

Or. en

Tarkistus 236
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) 'kuulemisprosessilla' asianmukaista 
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ja asiaankuuluvaa menettelyä, johon 
kuuluu Århusin yleissopimuksen 
noudattaminen direktiivin 2003/4 
mukaisesti niin, että ennen yhteistä etua 
koskevan hankkeen hyväksymistä kaikkia 
asianomaisia osapuolia kuullaan 
voimassa olevien kansallisten sääntöjen ja 
säädösten mukaisesti, jotta he voivat 
ilmaista kyseistä hanketta koskevat 
huolensa ja ehdotuksensa. Tällaisessa 
kuulemisessa noudatetaan direktiivin 
85/337 ja 2001/42 säännösten 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Asianomaisten kansalaisten ja sidosryhmien osallistamista pyytämällä heitä osallistumaan 
toteutettavuustutkimusvaiheesta alkaen ja ennen yhteistä etua koskevan hankeen lopullista 
hyväksymistä edellytetään direktiivin 2001/42/EY 6 artiklassa, ja se on ympäristölle ja 
kansanterveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämisen kannalta keskeinen tekijä.

Tarkistus 237
Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat;

Or. en
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Perustelu

Parantaminen tai kunnostaminen voi tietyissä tapauksissa olla välttämätöntä pullonkaulojen 
selvittämiseksi.

Tarkistus 238
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää luomalla uutta infrastruktuuria, 
kuten siltoja tai tunneleita, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat, tai lisäämällä olemassa 
olevan infrastruktuurin kapasiteettia 
nykyaikaistamalla sitä huomattavasti;

Or. en

Tarkistus 239
Tanja Fajon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 

12) 'pullonkaulalla' liikennealan fyysistä 
tai teknistä estettä, josta aiheutuva 
järjestelmäkatkos vaikuttaa kaukoliikenne-
ja rajat ylittävien virtojen sujuvuuteen ja 
vaarantaa ne. Tällaisen esteen vaikutuksia 
voidaan lieventää luomalla uutta tai 
parantamalla nykyistä infrastruktuuria, 
kuten siltoja tai tunneleita, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
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infrastruktuurin parantamistarvetta ei tule 
pitää pullonkaulana;

kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat, infrastruktuurin 
kapasiteetin lisäämiseksi. Olemassa 
olevan infrastruktuurin parantamistarvetta 
ei tule pitää pullonkaulana;

Or. en

Perustelu

Termiä 'pullonkaula' käytetään liikenneinfrastruktuurin yhteydessä. Siksi määritelmä pitäisi 
rajata liikennealaan. Komission ehdottama määritelmä on liian rajoittava, koska siinä ei 
oteta huomioon kaikkia käytännössä pullonkauloja aiheuttavia tilanteita. Komission 
ehdottaman määritelmän viimeinen virke aiheuttaa sekaannusta, koska siinä sekoitetaan 
keskenään pullonkaulan määritelmä ja parannuskeino pullonkaulojen poistamiseen, ja siksi 
se pitäisi poistaa.

Tarkistus 240
Jelko Kacin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' liikennealan fyysistä 
tai teknistä estettä, josta aiheutuva 
järjestelmäkatkos vaikuttaa kaukoliikenne-
ja rajat ylittävien virtojen sujuvuuteen ja 
vaarantaa ne. Tällaisen esteen vaikutuksia 
voidaan lieventää infrastruktuurin 
kapasiteetin lisäämiseksi luomalla uutta 
tai parantamalla huomattavasti nykyistä 
infrastruktuuria, kuten siltoja tai 
tunneleita, joissa on otettu huomioon 
esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat;

Or. en

Tarkistus 241
Corien Wortmann-Kool
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla; tähän 
kuuluvat sillat, sulut, aallonmurtajat, 
pohjapalkit ja tunnelit, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin, alikulkukorkeuteen, 
kulkuväylän mittoihin tai raideleveyteen 
liittyvät ongelmat, tai parantamalla 
infrastruktuurin alemmalle tasolle 
luokiteltuja väliosuuksia niin, että ne 
vastaavat muun verkon tasoa;

Or. en

Perustelu

Pullonkaulojen pitäisi kattaa kaikki liikennemuodot. Pullonkauloja voidaan poistaa uudella 
infrastruktuurilla, mutta tietyissä tapauksissa on kustannustehokkaampaa parantaa olemassa 
olevaa infrastruktuuria.

Tarkistus 242
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat;
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tule pitää pullonkaulana;

Or. en

Tarkistus 243
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' liikenteen alan fyysistä 
tai teknistä estettä, josta aiheutuva 
järjestelmäkatkos tai tukkeutuminen
vaikuttaa kaukoliikenne- ja rajat ylittävien 
virtojen sujuvuuteen. Tällaisen esteen 
vaikutuksia voidaan lieventää uuden 
infrastruktuurin rakentamisella tai 
parantamalla merkittävästi olemassa 
olevaa infrastruktuuria sen kapasiteetin 
lisäämiseksi, esimerkiksi silloilla tai 
tunneleilla, joissa on otettu huomioon 
esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat.

Or. sl

Perustelu

Termiä 'pullonkaula' käytetään tässä liikenneinfrastruktuurien yhteydessä, joten sen 
määritelmä on rajattava asianmukaisesti. Komission määritelmä ei kata kaikkia keskeisiä 
seikkoja, jotka käytännössä johtavat pullonkauloihin. Määritelmän viimeinen virke on 
poistettava, koska siinä viitataan pelkästään tapaan poistaa pullonkauloja eikä se tämän 
vuoksi kuulu määritelmään.

Tarkistus 244
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää sekä uudella infrastruktuurilla, 
kuten silloilla tai tunneleilla, joissa on 
otettu huomioon esimerkiksi 
kaltevuuskulmiin, kaarevuussäteisiin ja 
raideleveyteen liittyvät ongelmat, että 
parantamalla olemassa olevaa 
infrastruktuuria mahdollisesti teknisillä 
innovaatioilla, jotka ratkaisevat 
pullonkaulojen aiheuttamat rajoitukset;

Or. en

Perustelu

Kustannus-hyötyanalyysin ja strategisten ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan voitaisiin 
hyväksyä sopivia ja kestäviä ratkaisuja pullonkaulojen selvittämiseen nopeammin ja 
kustannustehokkaammin, minkä ei pitäisi estää nimenomaan olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamista.

Tarkistus 245
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä, toiminnallista 
tai organisatorista estettä, joka keskeyttää 
tai estää liikennevirtojen sujumisen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää ensisijaisesti olemassa olevan 
infrastruktuurin aiempaa 
tehokkaammalla käytöllä tai 
parantamisella. Jos se osoittautuu 
riittämättömäksi, voidaan joutua 
rakentamaan uusi infrastruktuuri;
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Or. en

Tarkistus 246
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen. 
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei tule 
pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen. 
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla ja tunneleilla, tai sen 
mukauttamisella, kuten ohitusradalla,
joissa on otettu huomioon esimerkiksi 
kaltevuuskulmiin, kaarevuussäteisiin ja 
raideleveyteen liittyvät ongelmat. 
Olemassa olevan infrastruktuurin 
parantamistarvetta ei tule pitää 
pullonkaulana;

Or. fr

Tarkistus 247
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 

12) 'pullonkaulalla' liikennealan fyysistä 
tai teknistä estettä, josta aiheutuva 
järjestelmäkatkos vaikuttaa kaukoliikenne-
ja rajat ylittävien virtojen sujuvuuteen ja 
vaarantaa liikennekapasiteetin. Tällaisen 
esteen vaikutuksia voidaan lieventää 
luomalla uutta infrastruktuuria tai 
uudistamalla tai parantamalla 
huomattavasti olemassa olevia 
infrastruktuureja niiden kapasiteetin 
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tule pitää pullonkaulana; lisäämiseksi; tähän kuluvat sillat, sulut, 
aallonmurtajat, pohjapalkit ja tunnelit, 
joissa on otettu huomioon esimerkiksi 
kaltevuuskulmiin, kaarevuussäteisiin,
raideleveyteen ja kulkuväylän syvyyteen
liittyvät ongelmat, tai parantamalla 
infrastruktuurin alemmalle tasolle 
luokiteltuja väliosuuksia niin, että ne 
vastaavat muun verkon tasoa;

Or. en

Tarkistus 248
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'liikenteen pullonkaulalla' fyysistä 
estettä, josta aiheutuva järjestelmäkatkos 
vaikuttaa liikennevirtojen sujuvuuteen ja 
joka voidaan voittaa luomalla uusi 
infrastruktuuri;

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa parantaminen tai kunnostaminen voi olla välttämätöntä pullonkaulojen
selvittämiseksi. Ruuhkaongelmia ei myöskään synny pelkästään rautatiealalla eivätkä ne aina 
ole fyysisten esteiden aiheuttamia.

Tarkistus 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen. 
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei tule 
pitää pullonkaulana;

12) 'liikenteen pullonkaulalla' fyysistä 
ja/tai toiminnallista estettä, josta aiheutuva 
järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen ja joka 
voidaan poistaa uudella infrastruktuurilla 
tai olemassa olevan infrastruktuurin 
huomattavalla parantamisella;

Or. fr

Perustelu

Pullonkaulojen aiheuttamat ruuhkaongelmat voidaan ratkaista uudella infrastruktuurilla tai 
infrastruktuurin parantamisella. Tiettyjen töiden, joilla edistetään Verkkojen Eurooppa 
-välineen tavoitteita, tukikelpoisuutta tämän asetuksen mukaisesti ei rajoiteta.

Tarkistus 250
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä ja/tai 
toiminnallista estettä, josta aiheutuva 
järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat, ja/tai olemassa olevan 
infrastruktuurin elvyttämisellä;

Or. en
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Tarkistus 251
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen. 
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei tule 
pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä ja/tai 
toiminnallista estettä, josta aiheutuva 
järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen ja jonka 
vaikutukset voidaan poistaa uudella 
infrastruktuurilla. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei tule 
pitää pullonkaulana;

Or. pt

Tarkistus 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä ja/tai 
toiminnallista estettä, josta aiheutuva 
järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää luomalla uusi infrastruktuuri tai 
uudistamalla tai parantamalla olemassa 
olevaa infrastruktuuria;

Or. en
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Tarkistus 253
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä, toiminnallista 
tai organisatorista estettä, joka keskeyttää 
tai estää liikenne- tai energiavirtojen 
sujumisen. Tällaisen esteen vaikutuksia 
voidaan lieventää ensisijaisesti olemassa 
olevan infrastruktuurin aiempaa 
tehokkaammalla käytöllä tai 
parantamisella. Jos se osoittautuu 
riittämättömäksi, voidaan joutua
rakentamaan uusi infrastruktuuri;

Or. en

Tarkistus 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei tule 
pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei tule 
pitää pullonkaulana; energia-alalla 
yhteenliitäntäkapasiteetin puuttuminen 
johtuu joko infrastruktuurin puutteesta 
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tai vähäisestä fyysisestä sähkövirrasta 
taikka kangertelevasta järjestelmän 
hallinnasta;

Or. en

Tarkistus 255
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

12) 'pullonkaulalla' fyysistä ja/tai 
toiminnallista estettä, josta aiheutuva 
järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen.
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla ja/tai 
parantamalla tai uudistamalla olemassa 
olevaa infrastruktuuria;

Or. en

Tarkistus 256
Jörg Leichtfried

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen. 
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 

13) 'pullonkaulalla' fyysistä ja/tai 
toiminnallista liikenteen estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen ja joka 
voidaan poistaa laajentamalla tai 
uudistamalla olemassa olevaa 
infrastruktuuria ja/tai rakentamalla uutta 
infrastruktuuria;
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liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

Or. de

Perustelu

Vuonna 2008 käytettiin sisävesiliikenteessä säännöllisesti 40 929 kilometriä pitkää 
vesiväyläverkkoa. Pullonkaulojen poistaminen tarkoittaa useimmiten olemassa olevien 
vesiväylien parannustoimia.

Tarkistus 257
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) 'pullonkaulalla' fyysistä estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen. 
Tällaisen esteen vaikutuksia voidaan 
lieventää uudella infrastruktuurilla, kuten 
silloilla tai tunneleilla, joissa on otettu 
huomioon esimerkiksi kaltevuuskulmiin, 
kaarevuussäteisiin ja raideleveyteen 
liittyvät ongelmat. Olemassa olevan 
infrastruktuurin parantamistarvetta ei 
tule pitää pullonkaulana;

13) 'pullonkaulalla' fyysistä ja/tai 
toiminnallista estettä, josta aiheutuva 
järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen. Tämä 
toiminnallinen este voidaan poistaa 
parantamalla olemassa olevaa 
infrastruktuuria ja/tai rakentamalla uutta 
infrastruktuuria;

Or. de

Perustelu

Vesiväyläverkon pullonkaulojen poistaminen tarkoittaa useimmiten parannustoimia olemassa 
oleviin vesiväyliin, joihin kohdistuu erityisiä sisävesiliikenteen vaatimuksia, ja se pitäisi ottaa 
huomioon tässä määrittelyssä.

Tarkistus 258
Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

20 a) 'erillisellä verkolla' asetuksen (EU) 
N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] 3 artiklan 
q q kohdan määritelmän mukaista 
jäsenvaltion tai sen osan rautatieverkkoa;

Or. en

Tarkistus 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Verkkojen Eurooppa -välineen on 
mahdollistettava Euroopan laajuisia 
verkkoja koskevan politiikan mukaisten 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
valmistelu ja toteuttaminen energian, 
liikenteen ja televiestinnän aloilla. 
Verkkojen Eurooppa -välineellä on 
erityisesti tuettava sellaisten hankkeiden 
toteuttamista, joiden tavoitteena on uuden 
infrastruktuurin kehittäminen ja 
rakentaminen tai olemassa olevan 
infrastruktuurin parantaminen liikenteen, 
energian ja televiestinnän alalla. Tätä 
varten Verkkojen Eurooppa -välineellä on 
oltava seuraavat tavoitteet:

Verkkojen Eurooppa -välineen on 
mahdollistettava Euroopan laajuisia 
verkkoja koskevan politiikan mukaisten 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
valmistelu ja toteuttaminen energian, 
liikenteen ja televiestinnän aloilla. 
Verkkojen Eurooppa -välineellä on 
erityisesti tuettava sellaisten hankkeiden 
toteuttamista, joiden tavoitteena on uuden 
infrastruktuurin kehittäminen ja 
rakentaminen tai olemassa olevan 
infrastruktuurin parantaminen ja 
elvyttäminen liikenteen, energian ja 
televiestinnän alalla. Tätä varten Verkkojen 
Eurooppa -välineellä on oltava seuraavat 
tavoitteet:

Or. en

Tarkistus 260
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla. Tässä 
tavoitteessa on otettava huomioon 
erityisesti luonnonhaitoista tai 
väestörakenteen ongelmista kärsivät 
alueet, kuten syrjäisimmät alueet.

Or. pt

Perustelu

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteuttamisessa älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun edistämiseksi on otettava kaikki EU:n alueet huomioon, jotta taataan tasapuolinen ja 
oikeudenmukainen kehitys.

Tarkistus 261
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
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kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja 
yksityisten investointien määrällä ja 
erityisesti niihin yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja 
yksityisten investointien määrällä, jotka
on toteutettu tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan kunkin yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kautta valmistuneen verkon 
osuudella, yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin houkuteltujen yksityisten 
investointien määrällä ja kunkin sellaisen 
yhteistä etua koskevien hankkeiden kautta 
valmistuneen verkon osuudella, joka on 
toteutettu tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

Or. en

Tarkistus 262
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia,
suorituskykyisiä ja kestäviä Euroopan 
laajuisia verkkoja ja siten luoda koko 
Euroopan unionille sisämarkkinoiden
taloudellisen, yhteiskunnallisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseksi tarvittavat olosuhteet sekä 
luoda ympäristöä, joka kannustaa entistä 
paremmin yksityisiin ja julkisiin 
investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
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hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

Or. fr

Tarkistus 263
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
uudenaikaisten, monipuolisten, 
kilpailukykyisten ja suorituskykyisten 
Euroopan laajuisten verkkojen 
kehittämistä ja siten tuottaa koko 
Euroopan unionille sisämarkkinoiden 
ulkoisten kustannusten minimoimiseen, 
kilpailukyvyn ja taloudellisen, 
yhteiskunnallisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden parantamiseen
liittyviä hyötyjä sekä luoda ympäristöä, 
joka kannustaa entistä paremmin 
yksityisiin ja julkisiin investointeihin 
yhdistelemällä rahoitusvälineitä, kuten 
käyttämällä saastuttaja maksaa 
-periaatteen soveltamisesta saatuja 
tuottoja, ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden rahoitusresurssien 
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avulla, sekä vastaavalla julkisten ja 
yksityisten investoijien riskien, voittojen ja 
tappioiden osuudella.

Or. en

Tarkistus 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla. Sen avulla on 
vastattava teknologiariippumattomuuden 
periaatteisiin ja tasapainotettava 
tehokkuuden ja kustannusten suhdetta.

Or. fr

Tarkistus 265
Sabine Wils
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

a) Edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden taloudelliseen, 
yhteiskunnalliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyviä hyötyjä 
yhdistelemällä rahoitusvälineitä ja unionin 
suoraa tukea ja käyttämällä hyväksi eri 
alojen välistä synergiaa. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin tehtyjen 
investointien tehokkuudella ja erityisesti
niihin yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen investointien tehokkuudella, jotka 
on toteutettu tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

Or. en

Perustelu

Investointien tehokkuus, jonka ansiosta yhteistä etua koskevat hankkeet valmistuvat 
odotetussa aikataulussa, on ainoa luotettava kestävään ja osallistavaan kasvuun kohdistuvien 
vaikutusten arviointimenetelmä. Julkisten ja yksityisten varojen prosenttiosuus ei itsessään 
takaa luotettavaa tulosta.

Tarkistus 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
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suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

suorituskykyisiä ja tulevaisuuden 
liikennevirrat huomioivia Euroopan 
laajuisia verkkoja ja siten tuottaa koko 
Euroopan unionille sisämarkkinoiden 
kilpailukykyyn ja taloudelliseen, 
yhteiskunnalliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyviä hyötyjä sekä 
luoda ympäristöä, joka kannustaa entistä 
paremmin yksityisiin ja julkisiin 
investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

Or. en

Tarkistus 267
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
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hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla. Tämän 
tavoitteen saavuttamista mitataan myös 
näiden yhteistä etua koskevien 
hankkeiden yhteisellä vaikutuksella 
Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 268
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

a) Edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä Euroopan laajuisia 
verkkoja ja siten tuottaa koko Euroopan 
unionille sisämarkkinoiden kilpailukykyyn 
ja taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin,
julkisiin tai julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten, yksityisten tai julkisen 
ja yksityisen sektorin yhteisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
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rahoitusvälineiden avulla.

Or. es

Tarkistus 269
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan tässä asetuksessa 
tarkoitetuissa hankkeissa saavutettujen 
EU:n tavoitteiden osuudella.

Or. en

Tarkistus 270
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 

b) auttaa unionia saavuttamaan kestävän 
kehityksen tavoitteensa, jotka koskevat 
erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä 20 prosentilla, 
energiatehokkuuden lisäämistä 
20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
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yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. fr

Tarkistus 271
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

b) auttaa unionia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, 
lisäämään energiatehokkuutta 
20 prosentilla ja lisäämään uusiutuvien 
energialähteiden osuutta 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 
tasoihin verrattuna siten, että samalla 
varmistetaan yhteisvastuullisuuden 
lisääntyminen jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 272
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
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yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä investoimalla 
energiatehokkuuteen, uusiutuvaan 
energiaan ja älykkäisiin sähkön siirto- ja 
jakeluverkkoihin.

Or. en

Tarkistus 273
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, 
sekä saavuttamaan vuoden 2050 tavoitteet
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. sv

Tarkistus 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 



PE496.337v01-00 114/144 AM\912704FI.doc

FI

20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä. Välineen 
tehokkuuden ja toimivuuden 
jälkiarviointia varten tarvittavan 
metodiikan puitteissa jäsenvaltioiden on 
myös kuultava toisiaan tiiviisti.

Or. pl

Tarkistus 275
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä. Näiden tavoitteiden 
ohella on otettava huomioon hiilestä 
irtautumisen pitkäkestoinen tavoite 
sellaisena kuin se on määritetty 
Etenemissuunnitelmassa siirtymiselle 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050.

Or. it

Tarkistus 276
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

b) auttaa unionia saavuttamaan
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä siirtymällä EU:n 
omia päästövähennyksiä koskeviin 
erityisiin 40 prosentin, 60 prosentin ja 
80 prosentin välitavoitteisiin 
vuosiksi 2030, 2040 ja 2050.

Or. en

Perustelu

Kannattaa muistuttaa kunkin alan erityisistä välitavoitteista, joita Euroopan parlamentti tuki 
viime helmikuussa hyväksymässään päätöslauselmassa komission etenemissuunnitelmasta 
siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050.

Tarkistus 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) auttaa unionia saavuttamaan 
energialähteiden toimitusvarmuuden 
muun muassa monipuolistamalla 
energialähteitä.

Or. pl

Tarkistus 278
Jean-Jacob Bicep



PE496.337v01-00 116/144 AM\912704FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) taata sellaisen infrastruktuurin 
kehittäminen, jossa otetaan ympäristö 
kokonaisuudessaan huomioon, 
ennakkotutkimusten mukaisesti, jotka 
määritellään asetuksen 
(EU) N:o XXXX/2012 [Euroopan 
laajuisen liikenneverkon suuntaviivat] 
3 artiklan r a alakohdassa, ottaen 
huomioon hankkeiden maailmanlaajuiset 
luonnon monimuotoisuutta sekä veden ja 
maaperän pilaantumista koskevat 
vaikutukset.

Or. fr

Tarkistus 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – alaviite

Komission teksti Tarkistus

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa1, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa1, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla, energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

1 Jos edellytykset siihen ovat olemassa, 
jopa 30 prosentilla.

1 Jos Eurooppa-neuvoston asettamat
edellytykset täyttyvät, jopa 30 prosentilla.

Or. en
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Tarkistus 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 artiklassa vahvistettujen 
yleisten tavoitteiden lisäksi Verkkojen 
Eurooppa -välineellä on edistettävä 
seuraavien alakohtaisten tavoitteiden 
saavuttamista:

1. Edellä 3 artiklassa vahvistettujen 
yleisten tavoitteiden toteuttamista 
rajoittamatta Verkkojen Eurooppa -
välineellä on edistettävä seuraavien 
alakohtaisten tavoitteiden saavuttamista:

Or. en

Tarkistus 281
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
puuttuvia yhteyksiä; näiden tavoitteiden 
toteutumista mitataan niiden uusien ja 
parannettujen rajatylittävien yhteyksien ja 
liikennereiteiltä poistettujen 
pullonkaulojen määrällä, joihin on 
myönnetty tukea Verkkojen 
Eurooppa -välineestä;

i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
puuttuvia yhteyksiä; näiden tavoitteiden 
toteutumista mitataan niiden uusien ja 
parannettujen rajatylittävien yhteyksien ja 
kaikkien niiden liikennemuotojen reiteiltä
poistettujen pullonkaulojen määrällä, joihin 
on myönnetty tukea Verkkojen 
Eurooppa -välineestä;

Or. en

Tarkistus 282
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
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puuttuvia yhteyksiä; näiden tavoitteiden 
toteutumista mitataan niiden uusien ja 
parannettujen rajatylittävien yhteyksien ja 
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 
määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä;

puuttuvia yhteyksiä myös innovatiivisilla 
älykkäillä liikennejärjestelmillä; näiden 
tavoitteiden toteutumista mitataan niiden 
parannettujen tai kunnostettujen
rajatylittävien yhteyksien ja 
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 
määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä;

Or. en

Perustelu

Pullonkaulat ja puuttuvat yhteydet voidaan poistaa kustannustehokkaasti parantamalla 
liikennevirtoja asianmukaisilla älykkäillä liikennejärjestelmillä tai parantamalla 
huomattavasti olemassa olevaa epätarkoituksenmukaista infrastruktuuria sekä rakentamalla 
uutta infrastruktuuria ryhtymällä kaikkiin mahdollisiin hyöty-kustannusanalyysin ja 
strategisten ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten edellyttämiin toimiin.

Tarkistus 283
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
puuttuvia yhteyksiä; näiden tavoitteiden 
toteutumista mitataan niiden uusien ja 
parannettujen rajatylittävien yhteyksien ja 
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 
määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä;

i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
puuttuvia yhteyksiä; näiden tavoitteiden 
toteutumista mitataan niiden uusien ja 
parannettujen sisäisten ja rajatylittävien 
yhteyksien ja liikennereiteiltä poistettujen 
pullonkaulojen määrällä, joihin on 
myönnetty tukea Verkkojen 
Eurooppa -välineestä;

Or. en

Tarkistus 284
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
puuttuvia yhteyksiä; näiden tavoitteiden 
toteutumista mitataan niiden uusien ja 
parannettujen rajatylittävien yhteyksien ja
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 
määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä;

i) poistetaan pullonkauloja, parannetaan 
kaupunki- ja aluesolmujen 
yhteenliitettävyyttä, rakennetaan puuttuvia 
yhteyksiä ja parannetaan 
rautatieyhteyksiä teollisuusalueille ja 
-paikoille; näiden tavoitteiden toteutumista 
mitataan niiden rajatylittävien osuuksien ja 
teollisuuden sivuraiteiden määrällä, jotka 
on hylätty tai katkaistu toisen 
maailmansodan jälkeen ja kunnostettu tai 
rakennettu uudelleen, sekä niiden
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 
määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä;

Or. en

Tarkistus 285
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
puuttuvia yhteyksiä; näiden tavoitteiden 
toteutumista mitataan niiden uusien ja 
parannettujen rajatylittävien yhteyksien ja 
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 
määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä;

i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
puuttuvia yhteyksiä sekä yhdistetään 
rajatylittäviä osuuksia; näiden tavoitteiden 
toteutumista mitataan niiden uusien ja 
parannettujen rajatylittävien yhteyksien ja 
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 
määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä;

Or. es

Tarkistus 286
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä 
suurnopeusrataverkon pituudella
27 jäsenvaltion EU:ssa;

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan niiden 
tavanomaisen rautatie-, tie- ja 
sisävesiverkkojen pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa, joita on 
parannettu täyttämään ydinverkon 
vaatimukset sekä suurnopeusrataverkon 
pituuden kasvattamisella 27 jäsenvaltion 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 287
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä 
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa;

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatie- ja sisävesiverkon
pituudella 27 jäsenvaltion EU:ssa;

Or. en

Perustelu

Viittauksen useimpiin vähähiilisiin ja ympäristöystävällisiin liikennemuotoihin on selvästi 
kohdistuttava kaikkiin sisävesi- ja rautatieverkkoihin EU:ssa ilman mitään erittelyä.

Tarkistus 288
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä 
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa;

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä verkoissa, jotka on 
luotu tai joita on parannettu tämän
asetuksen avulla; tätä mitataan ympäri
27 jäsenvaltion EU:n ilman suuria 
pullonkauloja toimivan 
liikenneinfrastruktuurin pituudella;

Or. en

Tarkistus 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä 
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa;

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan tämän 
asetuksen keinoin rakennetun tai 
parannetun rautatieverkon ja 
sisävesiverkon pituudella 27 jäsenvaltion 
EU:ssa sekä rakennettujen merten 
moottoriteiden määrällä;

Or. fr

Perustelu

Sisävesiliikenne ja merten moottoritiet vaikuttavat liikenteen kestävyyteen ja tehokkuuteen 
pitkällä aikavälillä samalla tavalla kuin raideliikenne. Lisäksi on asianmukaisempaa mainita 
merten moottoritiet kestävyys- ja tehokkuustavoitteiden kuin integraatio- ja 
yhteenliittämistavoitteiden kohdalla (toisin kuin ehdotetaan yhteisesittelijöiden 
tarkistuksessa 38).

Tarkistus 290
Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä 
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa;

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä 
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa; varmistetaan 
myös, että ydinverkon maanteiden 
pituuden kattaa asianmukainen 
infrastruktuuri vaihtoehtoisten 
polttoaineiden toimittamista varten näitä 
teitä 27 jäsenvaltion EU:ssa käyttäville 
ajoneuvoille ja että onnettomuuksia 
vähennetään varten 27 jäsenvaltion EU:n 
tieverkossa;

Or. en

Perustelu

On tärkeää ymmärtää, että maantiet muodostavat tulevaisuudessakin yhä keskeisen osan 
EU:n liikenneverkkoa. Tässä mielessä on pyrittävä kaikin tavoin poistamaan siitä hiili ja 
varmistamaan siirtyminen kohti uusiutuvien polttoaineiden käyttöä tiellä liikkuvissa 
moottoriajoneuvoissa.

Tarkistus 291
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas 
liikenne pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa;

ii) varmistetaan kestävät ja tehokkaat 
liikennejärjestelmät pitkällä aikavälillä.
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan 
rautatieverkon pituudella 27 jäsenvaltion 
EU:ssa asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] 45 artiklan 2 kohdan 
vaatimuksia noudattaen,
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa, sisävesiverkon 
pituudella ja luokkakohtaisella pituudella 
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27 jäsenvaltion EU:ssa, niiden ydinverkon 
maanteiden pituudella, joita kattaa 
asianmukainen infrastruktuuri 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
toimittamista varten näitä teitä 
27 jäsenvaltion EU:ssa käyttäville 
ajoneuvoille, ja onnettomuuksien 
vähenemisellä 27 jäsenvaltion EU:n 
tieverkossa;

Or. en

Tarkistus 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä 
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa;

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä tämän 
asetuksen välineillä luodun tai 
parannetun suurnopeusrata- ja 
sisävesiverkon pituudella 27 jäsenvaltion 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä
suurnopeusrataverkon pituudella 

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä; tätä 
mitataan rautatieliikenteen osuudella 
liikennemuodoista sekä tavanomaisen 
rautatieverkon pituudella ja tilalla 
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27 jäsenvaltion EU:ssa; 27 jäsenvaltion EU:ssa.
Suurnopeusrautatieverkon pituus voidaan 
ottaa huomioon, jos nämä radat ovat osa 
parannettujen rautatiepalvelujen 
verkonlaajuista mallia.

Or. en

Tarkistus 294
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä 
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa;

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa,
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä meri- ja 
jokisatamien verkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa;

Or. ro

Tarkistus 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä 
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa;

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
soveltamalla tieteellistä menetelmää, joka 
osoittaa selvästi rahoitettujen hankkeiden 
hyödyt taloudelle ja ympäristölle;

Or. en
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Perustelu

Kestävyyden ja tehokkuuden mittaaminen rautatieverkon pituudella ei riitä. Tämän 
mittaamiseen pitkällä aikavälillä on sovellettava luotettavaa menetelmää.

Tarkistus 296
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas 
liikenne pitkällä aikavälillä; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa sekä
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa;

ii) varmistetaan kestävät ja tehokkaat 
liikennejärjestelmät pitkällä aikavälillä.
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan 
rautatieverkon pituudella 27 jäsenvaltion 
EU:ssa asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] 45 artiklan 2 kohdan 
vaatimuksia noudattaen,
suurnopeusrataverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa, sisävesiverkon 
pituudella ja luokkakohtaisella pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa, niiden ydinverkon 
maanteiden pituudella, joita kattaa 
asianmukainen infrastruktuuri 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
toimittamista varten näitä teitä 
27 jäsenvaltion EU:ssa käyttäville 
ajoneuvoille, ja onnettomuuksien 
vähenemisellä 27 jäsenvaltion EU:n 
tieverkossa;

Or. en

Perustelu

Koska hiilen poistaminen tieliikenteestä on tärkeää, tarvitaan mittari sen edistymisen 
mittaamiseen.

Tarkistus 297
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) poistetaan jäsenvaltioiden 
liikenneinfrastruktuurien ja 
-järjestelmien väliset eroavuudet. 
Tavoitteen saavuttamista mitataan 
moottoritie- ja 
moottoriliikennetieverkoston pituudella, 
tavanomaisen rautatieverkon ja 
suurnopeusrataverkon pituudella sekä 
uusien tai kunnostettujen meri- ja 
sisävesiliikennesatamien määrällä 
1. toukokuuta 2004 liittyneissä 
jäsenvaltioissa;

Or. ro

Tarkistus 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
yhteentoimivuutta. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan rautatieverkkoon 
yhdistettyjen satamien ja lentoasemien 
määrällä.

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
yhteentoimivuutta. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan keskenään 
yhdistettyjen sekä rautatieverkkoon ja 
sisävesiverkkoon yhdistettyjen sisävesi- ja 
merisatamien ja lentoasemien määrällä
sekä uusien multimodaalisten 
logistiikkakeskusten määrällä.

Or. fr

Perustelu

Yhteyttä sisävesiverkkoon on korostettava yhtä lailla kuin yhteyttä rautatieverkkoon. Lisäksi 
on kannustettava sisävesi- ja merisatamien sekä lentoasemien välisiä yhteenliitoksia.
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Tarkistus 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
yhteentoimivuutta. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan rautatieverkkoon 
yhdistettyjen satamien ja lentoasemien 
määrällä.

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
yhteentoimivuutta. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan soveltamalla 
tieteellistä menetelmää, joka osoittaa 
selvästi rahoitettujen hankkeiden hyödyt 
taloudelle ja ympäristölle.

Or. en

Perustelu

Liikennemuotojen yhdentämisen ja yhteenliittämisen sekä yhteentoimivuuden mittaaminen 
satamien ja lentoasemien määrällä ei riitä. Tämän mittaamiseen pitkällä aikavälillä on 
sovellettava luotettavaa menetelmää.

Tarkistus 300
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
yhteentoimivuutta. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan rautatieverkkoon 
yhdistettyjen satamien ja lentoasemien 
määrällä.

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
yhteentoimivuutta. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan rautatieverkkoon 
yhdistettyjen teollisuuskeskusten, satamien 
ja lentoasemien määrällä.

Or. ro
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Tarkistus 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
yhteentoimivuutta. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan rautatieverkkoon 
yhdistettyjen satamien ja lentoasemien 
määrällä.

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
yhteentoimivuutta ja esteettömyyttä.
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan 
rautatieverkkoon yhdistettyjen satamien ja 
lentoasemien määrällä.

Or. en

Perustelu

Esteettömyys on Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevassa ehdotuksessa (4 artiklan 
1 kohdan d alakohta ja 4 artiklan 2 kohdan k alakohta) mainittu tavoite, ja se on mainittu 
myös Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan ehdotuksen johdanto-osan kappaleessa 31.
Siksi sen pitäisi näkyä myös Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevassa asetuksessa 
korostettavissa tavoitteissa.

Tarkistus 302
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
yhteentoimivuutta. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan rautatieverkkoon 
yhdistettyjen satamien ja lentoasemien 
määrällä.

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
yhteentoimivuutta. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan rautatieverkkoon 
yhdistettyjen satamien ja lentoasemien 
määrällä, ERTMS:n, RIS:n ja ITS:n 
tehokkaalla käyttöönotolla sekä niiden 
kaupunkialueiden määrällä, joiden 
integroitujen logistiikan 
hallinnointijärjestelmien 
hiilidioksidipäästöt ovat nollassa.
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Or. en

Perustelu

Integrointiin ja yhteentoimivuuteen pitää kuulua sekä verkko että ITS:n vastaava mittaus tai 
sovellettavat yhteentoimivat turvatoimet sekä kaupunkien ruuhka-alueiden kestävyys 
liikennepolitiikan valkoisen kirjan 10 tavoitteen edellyttämällä tavalla.

Tarkistus 303
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
yhteentoimivuutta. Tämän tavoitteen 
saavuttamista mitataan rautatieverkkoon 
yhdistettyjen satamien ja lentoasemien 
määrällä.

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen ja 
tehostetaan liikennepalvelujen 
multimodaalisuutta ja yhteentoimivuutta.
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan 
rautatieverkkoon yhdistettyjen satamien, 
lentoasemien ja liikenteen solmukohtien
määrällä.

Or. en

Tarkistus 304
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) Liikennemuotojen yhdentämisen ja 
yhteenliittämisen optimointi ja 
liikennepalvelujen yhteentoimivuuden 
lisääminen Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan rautatieverkkoon yhdistettyjen 
satamien ja lentoasemien määrällä.

iii) Liikennemuotojen yhdentämisen ja 
yhteenliittämisen optimointi ja 
liikennepalvelujen yhteentoimivuuden 
lisääminen Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan sellaisten satamien ja 
lentoasemien, logististen alustojen, 
multimodaalikeskusten ja merten 
moottoriteiden määrällä, jotka on 
yhdistetty tai voidaan yhdistää 
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rautatieverkkoon.

Or. es

Tarkistus 305
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – -iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) vauhditetaan 
liikennemuotosiirtymää kohti 
kestävämpiä liikennemuotoja, kuten 
rautateitä ja kestävää vesiliikennettä, jotta 
voidaan minimoida kaikki ympäristöön 
liittyvät ja sosiaaliset kustannukset, 
mukaan lukien onnettomuudet, 
kasvihuonekaasupäästöt, ilmansaasteet, 
melusaaste, veden ja maaperän 
pilaantuminen, ja suojella biologista 
monimuotoisuutta, luontotyyppejä ja 
terveyttä;

Or. en

Tarkistus 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – -iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) valmistaudutaan tuleviin 
liikennevirtoihin.

Or. en

Tarkistus 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – -iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) mahdollistetaan hiilen poistaminen 
kaikista liikennemuodoista siirtymällä 
innovatiivisiin vähähiilisiin ja 
energiatehokkaisiin 
liikenneteknologioihin sekä 
vaihtoehtoisten työntövoimajärjestelmien 
käyttöönotto ja vähähiiliseen talouteen ja 
liikennejärjestelmään siirtymisen tueksi 
tarvittavan asianmukaisen 
infrastruktuurin varmistaminen.

Or. en

Tarkistus 308
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) energian sisämarkkinoiden yhdentymisen 
sekä sähkö- ja kaasuverkkojen 
rajatylittävän yhteentoimivuuden 
edistäminen, myös varmistamalla, ettei 
yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
Euroopan verkoista; tätä mitataan niiden 
hankkeiden määrällä, joilla tosiasiallisesti 
liitetään yhteen jäsenvaltioiden verkkoja ja 
poistetaan sisäisiä pullonkauloja;

i) energian sisämarkkinoiden yhdentymisen 
sekä sähkö- ja kaasuverkkojen 
rajatylittävän yhteentoimivuuden 
edistäminen, myös varmistamalla, ettei 
yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
Euroopan verkoista tai riippuvainen 
yhdestä lähteestä; tätä mitataan niiden 
hankkeiden määrällä, joilla tosiasiallisesti 
vaikutetaan eri lähteiden väliseen 
kilpailuun ja hintojen lähentämisen 
liittämällä yhteen jäsenvaltioiden verkkoja 
ja poistamalla sisäisiä pullonkauloja;

Or. en

Tarkistus 309
Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) energian sisämarkkinoiden yhdentymisen 
sekä sähkö- ja kaasuverkkojen 
rajatylittävän yhteentoimivuuden 
edistäminen, myös varmistamalla, ettei 
yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
Euroopan verkoista; tätä mitataan niiden 
hankkeiden määrällä, joilla tosiasiallisesti 
liitetään yhteen jäsenvaltioiden verkkoja ja 
poistetaan sisäisiä pullonkauloja;

i) energian sisämarkkinoiden yhdentymisen 
sekä sähkö- ja kaasuverkkojen 
rajatylittävän yhteentoimivuuden 
edistäminen, myös varmistamalla, ettei 
yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
Euroopan verkoista; tätä mitataan niiden 
valmistuneiden hankkeiden määrällä, joilla 
tosiasiallisesti liitetään kunkin 
jäsenvaltion verkkoja 
naapurijäsenvaltioiden verkkoihin ja 
poistetaan sisäisiä pullonkauloja, sekä 
kansallisen kulutuksen osuudella, joka 
voitaisiin hankkia yhteyksillä Euroopan 
laajuisen verkkoon;

Or. en

Tarkistus 310
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) energian sisämarkkinoiden yhdentymisen 
sekä sähkö- ja kaasuverkkojen
rajatylittävän yhteentoimivuuden 
edistäminen, myös varmistamalla, ettei 
yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
Euroopan verkoista; tätä mitataan niiden 
hankkeiden määrällä, joilla tosiasiallisesti 
liitetään yhteen jäsenvaltioiden verkkoja 
ja poistetaan sisäisiä pullonkauloja;

i) energian sisämarkkinoiden yhdentymisen 
sekä sähköverkkojen yhteentoimivuuden 
edistäminen, myös varmistamalla 
älykkäiden verkkojen kehittäminen, 
uusiutuvien energialähteiden 
yleistyminen entisestään ja se, ettei 
yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
Euroopan verkosta;

Or. en
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Tarkistus 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) energian sisämarkkinoiden yhdentymisen 
sekä sähkö- ja kaasuverkkojen 
rajatylittävän yhteentoimivuuden 
edistäminen, myös varmistamalla, ettei 
yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
Euroopan verkoista; tätä mitataan niiden 
hankkeiden määrällä, joilla tosiasiallisesti 
liitetään yhteen jäsenvaltioiden verkkoja ja 
poistetaan sisäisiä pullonkauloja;

i) energian sisämarkkinoiden yhdentymisen 
sekä sähkö-, öljy- ja kaasuverkkojen 
rajatylittävän yhteentoimivuuden 
edistäminen, myös varmistamalla, ettei 
yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
Euroopan verkoista; tätä mitataan niiden 
hankkeiden määrällä, joilla tosiasiallisesti 
liitetään yhteen jäsenvaltioiden verkkoja ja 
poistetaan sisäisiä pullonkauloja;

Or. pl

Tarkistus 312
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) energian sisämarkkinoiden yhdentymisen 
sekä sähkö- ja kaasuverkkojen
rajatylittävän yhteentoimivuuden 
edistäminen, myös varmistamalla, ettei 
yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
Euroopan verkoista; tätä mitataan niiden 
hankkeiden määrällä, joilla tosiasiallisesti 
liitetään yhteen jäsenvaltioiden verkkoja ja 
poistetaan sisäisiä pullonkauloja;

i) sekä energian sisämarkkinoiden 
yhdentymisen ja sähkö- ja 
maakaasuverkkojen rajatylittävän 
yhteentoimivuuden edistäminen että omien 
älykkäiden energiaverkkojen käyttöönotto
varmistamalla, ettei yksikään jäsenvaltio 
ole eristyksissä Euroopan verkoista; tätä 
mitataan niiden hankkeiden määrällä, joilla 
tosiasiallisesti tehostetaan jäsenvaltioiden 
verkkoja ja poistetaan sisäisiä 
pullonkauloja;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden välinen yhdentyminen ja yhteentoimivuus samalla, kun varmistetaan, ettei
yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä, ei ole ainoa tehokas ja luotettava ratkaisu 
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pullonkaulojen poistamiseen. Paikallisten älykkäiden energiaverkkojen käyttöönotto voisi 
lisätä EU:n yleisen verkon kestävyyttä.

Tarkistus 313
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) energian sisämarkkinoiden yhdentymisen 
sekä sähkö- ja kaasuverkkojen 
rajatylittävän yhteentoimivuuden 
edistäminen, myös varmistamalla, ettei 
yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
Euroopan verkoista; tätä mitataan niiden 
hankkeiden määrällä, joilla tosiasiallisesti 
liitetään yhteen jäsenvaltioiden verkkoja ja 
poistetaan sisäisiä pullonkauloja;

i) kilpailukyvyn vahvistamisen ja energian 
sisämarkkinoiden yhdentymisen sekä 
sähkö- ja kaasuverkkojen rajatylittävän 
yhteentoimivuuden edistäminen, myös 
varmistamalla, ettei yksikään jäsenvaltio 
ole eristyksissä Euroopan verkoista; tätä 
mitataan niiden hankkeiden määrällä, joilla 
tosiasiallisesti liitetään yhteen 
jäsenvaltioiden verkkoja ja poistetaan 
sisäisiä pullonkauloja;

Or. sv

Tarkistus 314
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) unionin toimitusvarmuuden 
parantaminen, jota mitataan järjestelmien 
vikasietoisuuden ja toimintavarmuuden 
kehittymisellä sekä sellaisten hankkeiden 
määrällä, jotka ovat auttaneet 
toimituslähteiden, toimittajaosapuolien ja 
reittien monipuolistamisessa;

ii) unionin toimitusvarmuuden 
parantaminen, jota mitataan järjestelmien 
vikasietoisuuden ja toimintavarmuuden 
kehittymisellä sekä sellaisten 
loppuunsaatettujen hankkeiden määrällä, 
jotka ovat auttaneet toimituslähteiden, 
toimittajaosapuolien ja reittien 
monipuolistamisessa sekä kotimaisen 
toimituskauden pidentämisessä sisäisistä 
hätävarannoista;

Or. ro
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Tarkistus 315
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) unionin toimitusvarmuuden 
parantaminen, jota mitataan järjestelmien 
vikasietoisuuden ja toimintavarmuuden 
kehittymisellä sekä sellaisten hankkeiden 
määrällä, jotka ovat auttaneet 
toimituslähteiden, toimittajaosapuolien ja 
reittien monipuolistamisessa;

ii) unionin toimitusvarmuuden 
parantaminen, jota mitataan järjestelmien 
vikasietoisuuden ja toimintavarmuuden 
kehittymisellä sekä sellaisten hankkeiden 
määrällä, jotka ovat auttaneet 
toimituslähteiden, toimittajaosapuolien ja 
reittien monipuolistamisessa ja EU:n 
oman käytön parantamisessa;

Or. en

Perustelu

Omien älykkäiden verkkojen kehittäminen voi auttaa takaamaan luotettavan 
toimitusvarmuuden.

Tarkistus 316
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) unionin toimitusvarmuuden
parantaminen, jota mitataan järjestelmien 
vikasietoisuuden ja toimintavarmuuden
kehittymisellä sekä sellaisten hankkeiden 
määrällä, jotka ovat auttaneet 
toimituslähteiden, toimittajaosapuolien ja 
reittien monipuolistamisessa;

ii) unionin energiaomavaraisuuden
parantaminen, jota mitataan älykkäiden 
verkkojen käyttöönoton kehittymisellä,
energiainfrastruktuurivarojen 
optimaalisella hyödyntämisellä niin, että 
lisätään energiatehokkuutta ja 
hajautettujen uusiutuvien 
energialähteiden yhdistämistä;

Or. en
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Tarkistus 317
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) unionin toimitusvarmuuden 
parantaminen, jota mitataan järjestelmien 
vikasietoisuuden ja toimintavarmuuden 
kehittymisellä sekä sellaisten hankkeiden 
määrällä, jotka ovat auttaneet 
toimituslähteiden, toimittajaosapuolien ja 
reittien monipuolistamisessa;

ii) unionin toimitusvarmuuden 
parantaminen, jota mitataan järjestelmien 
vikasietoisuuden ja toimintavarmuuden 
kehittymisellä sekä sellaisten hankkeiden 
määrällä, jotka ovat auttaneet 
toimituslähteiden, toimittajaosapuolien, 
kaksisuuntaisten yhteyksien ja reittien 
monipuolistamisessa;

Or. en

Tarkistus 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) unionin toimitusvarmuuden 
parantaminen, jota mitataan järjestelmien 
vikasietoisuuden ja toimintavarmuuden 
kehittymisellä sekä sellaisten hankkeiden 
määrällä, jotka ovat auttaneet 
toimituslähteiden, toimittajaosapuolien ja 
reittien monipuolistamisessa;

ii) unionin sähkö- ja kaasualan 
toimitusvarmuuden parantaminen, jota 
mitataan järjestelmien vikasietoisuuden, 
tehokkuuden ja toimintavarmuuden 
kehittymisellä sekä sellaisten hankkeiden 
määrällä, jotka ovat mahdollistaneet 
omien uusiutuvan energia lähteiden 
käytön ja auttaneet toimituslähteiden, 
toimittajaosapuolien ja reittien 
monipuolistamisessa;

Or. en
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Tarkistus 319
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun tukeminen erityisesti 
edistämällä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
energian integroimista siirtoverkkoon ja 
kehittämällä hiilidioksidiverkkoja; tämän 
mittaaminen perustuu uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian siirtoihin tuotannosta 
suuriin kulutus- ja varastointikeskuksiin 
sekä niiden hiilidioksidipäästöjen 
summaan, jotka on vältetty Verkkojen 
Eurooppa -välineestä tuettujen hankkeiden 
avulla.

iii) kestävän kehityksen ja ympäristön ja 
kansanterveyden suojelun tukeminen 
erityisesti edistämällä uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian integroimista 
siirtoverkkoon; tämän mittaaminen 
perustuu uusiutuvista lähteistä tuotetun 
energian siirtoihin tuotannosta suuriin 
kulutus- ja varastointikeskuksiin sekä 
niiden hiilidioksidipäästöjen summaan, 
jotka on vältetty Verkkojen 
Eurooppa -välineestä tuettujen hankkeiden 
avulla.

Or. en

Perustelu

Tavoite koskee uusiutuvista lähteistä saatavan energian yhdennettyä kehittämistä, kun taas 
hiilidioksidiverkkojen kehittäminen ei liity uusiutuvaan energiaan.

Tarkistus 320
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kestävän kehityksen ja
ympäristönsuojelun tukeminen erityisesti 
edistämällä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
energian integroimista siirtoverkkoon ja 
kehittämällä hiilidioksidiverkkoja; tämän 
mittaaminen perustuu uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian siirtoihin tuotannosta 
suuriin kulutus- ja varastointikeskuksiin 
sekä niiden hiilidioksidipäästöjen 

iii) kestävän kehityksen, 
ympäristönsuojelun ja unionin 
ilmastotavoitteiden tukeminen 
vähentämällä unionin energiantarvetta ja 
kehittämällä uusiutuvista lähteistä 
tuotettua energiaa ja integroimalla sitä 
siirto- ja jakeluverkkoon; tämän 
mittaaminen perustuu uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian osuuteen verrattuna 
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summaan, jotka on vältetty Verkkojen 
Eurooppa -välineestä tuettujen hankkeiden 
avulla.

unionin kokonaisenergiankulutukseen, 
älykkäiden sähköverkkojen määrään ja 
Verkkojen Eurooppa -välineestä tuettujen 
hankkeiden toteuttamiseen kulutettuun 
kokonaisenergiaan.

Or. en

Tarkistus 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun tukeminen erityisesti 
edistämällä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
energian integroimista siirtoverkkoon ja 
kehittämällä hiilidioksidiverkkoja; tämän 
mittaaminen perustuu uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian siirtoihin tuotannosta 
suuriin kulutus- ja varastointikeskuksiin 
sekä niiden hiilidioksidipäästöjen 
summaan, jotka on vältetty Verkkojen 
Eurooppa -välineestä tuettujen hankkeiden 
avulla.

iii) kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun tukeminen erityisesti 
edistämällä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
energian integroimista siirtoverkkoon ja 
kehittämällä hiilidioksidiverkkoja ja 
investoimalla kestävään liikenteeseen; 
tämän mittaaminen perustuu uusiutuvista 
lähteistä tuotetun energian siirtoihin 
tuotannosta suuriin kulutus- ja 
varastointikeskuksiin sekä niiden 
hiilidioksidipäästöjen summaan, jotka on 
vältetty Verkkojen Eurooppa -välineestä 
tuettujen hankkeiden avulla.

Or. en

Tarkistus 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun tukeminen erityisesti 
edistämällä uusiutuvista lähteistä tuotetun 

iii) kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun tukeminen erityisesti 
edistämällä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
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energian integroimista siirtoverkkoon ja 
kehittämällä hiilidioksidiverkkoja; tämän 
mittaaminen perustuu uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian siirtoihin tuotannosta 
suuriin kulutus- ja varastointikeskuksiin 
sekä niiden hiilidioksidipäästöjen 
summaan, jotka on vältetty Verkkojen 
Eurooppa -välineestä tuettujen hankkeiden 
avulla.

energian integroimista siirtoverkkoon ja 
kehittämällä hiilidioksidiverkkoja; tämän 
mittaaminen perustuu uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian siirtoihin tuotannosta 
suuriin kulutus- ja varastointikeskuksiin, 
mahdolliseksi tehdyn kysynnänohjauksen 
osuuteen sekä niiden hiilidioksidipäästöjen 
summaan, jotka on vältetty Verkkojen 
Eurooppa -välineestä tuettujen hankkeiden 
avulla.

Or. en

Perustelu

Hankkeita olisi myös arvioitava sen mukaan, miten pitkälti kysyntää voidaan ohjata ylös- tai 
alaspäin.

Tarkistus 323
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun tukeminen erityisesti 
edistämällä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
energian integroimista siirtoverkkoon ja 
kehittämällä hiilidioksidiverkkoja; tämän 
mittaaminen perustuu uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian siirtoihin tuotannosta 
suuriin kulutus- ja varastointikeskuksiin 
sekä niiden hiilidioksidipäästöjen 
summaan, jotka on vältetty Verkkojen 
Eurooppa -välineestä tuettujen hankkeiden 
avulla.

iii) kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun tukeminen erityisesti 
edistämällä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
energian integroimista siirtoverkkoon ja 
kehittämällä älyverkkoja; tämän 
mittaaminen perustuu uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian siirtoihin tuotannosta 
suuriin kulutus- ja varastointikeskuksiin 
sekä niiden hiilidioksidipäästöjen 
summaan, jotka on vältetty Verkkojen 
Eurooppa -välineestä tuettujen hankkeiden 
avulla, sekä Euroopan 
energiajärjestelmään liitettyjen 
uusiutuvien energialähteiden 
yhteenlaskettuun megawattimäärään.

Or. it
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Tarkistus 324
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun tukeminen erityisesti 
edistämällä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
energian integroimista siirtoverkkoon ja 
kehittämällä hiilidioksidiverkkoja; tämän 
mittaaminen perustuu uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian siirtoihin tuotannosta 
suuriin kulutus- ja varastointikeskuksiin 
sekä niiden hiilidioksidipäästöjen 
summaan, jotka on vältetty Verkkojen 
Eurooppa -välineestä tuettujen hankkeiden 
avulla.

iii) kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun tukeminen erityisesti 
vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä 
ja edistämällä uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian integroimista 
siirtoverkkoon; tämän mittaaminen 
perustuu uusiutuvista lähteistä tuotetun 
energian siirtoihin tuotannosta suuriin 
kulutus- ja varastointikeskuksiin sekä 
niiden hiilidioksidipäästöjen summaan, 
jotka on vältetty Verkkojen 
Eurooppa -välineestä tuettujen hankkeiden 
avulla.

Or. sv

Tarkistus 325
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönoton ja 
yleistymisen nopeuttaminen, myös pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä; tätä mitataan 
laajakaistan ja ultranopean laajakaistan 
kattavuudella ja niiden kotitalouksien
lukumäärällä, joilla on yli 100 Mbit/s:n 
laajakaistaliittymä;

i) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönoton ja 
yleistymisen nopeuttaminen, myös pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä; tätä mitataan 
laajakaistan ja ultranopean laajakaistan 
kattavuudella ja niiden kotitalouksien 
lukumäärällä, joilla on vähintään
100 Mbit/s:n laajakaistaliittymä;

Or. en



AM\912704FI.doc 141/144 PE496.337v01-00

FI

Tarkistus 326
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönoton ja 
yleistymisen nopeuttaminen, myös pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä; tätä mitataan 
laajakaistan ja ultranopean laajakaistan 
kattavuudella ja niiden kotitalouksien 
lukumäärällä, joilla on yli 100 Mbit/s:n 
laajakaistaliittymä;

i) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönoton ja 
yleistymisen nopeuttaminen, myös pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä varmistamalla, 
että kaikilla eurooppalaisilla on 
vuoteen 2020 mennessä käytettävissään 
100 Mbit/s:n liittymä ja 50 prosentilla 
EU:n kotitalouksista on käytettävissään 
vähintään 1 Gbit/s:n liittymä.

Or. en

Tarkistus 327
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönoton ja 
yleistymisen nopeuttaminen, myös pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä; tätä mitataan 
laajakaistan ja ultranopean laajakaistan 
kattavuudella ja niiden kotitalouksien 
lukumäärällä, joilla on yli 100 Mbit/s:n 
laajakaistaliittymä;

i) nopean ja ultranopean laajakaistan 
käyttöönoton ja yleistymisen 
nopeuttaminen, myös pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä varmistamalla, 
että kaikilla eurooppalaisilla on 
vuoteen 2020 mennessä käytettävissään 
100 Mbit/s:n liittymä ja 50 prosentilla 
EU:n kotitalouksista on käytettävissään 
vähintään 1 Gbit/s:n liittymä;

Or. en

Tarkistus 328
Adina-Ioana Vălean
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönoton ja 
yleistymisen nopeuttaminen, myös pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä; tätä mitataan 
laajakaistan ja ultranopean laajakaistan 
kattavuudella ja niiden kotitalouksien 
lukumäärällä, joilla on yli 100 Mbit/s:n 
laajakaistaliittymä;

i) laajakaistapalvelujen kysynnän 
piristäminen ja luominen edistämällä 
kansallisten julkisten palvelujen verkkoon 
liittämistä ja yhteentoimivuutta sekä 
tällaisiin verkkoihin pääsyä, joita 
mitataan sillä, miten suuri prosenttiosuus 
kansalaisista ja yrityksistä käyttää julkisia 
palveluja verkossa, sekä tällaisten 
palvelujen rajatylittävällä saatavuudella;
i a) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönoton ja 
yleistymisen nopeuttaminen 
rahoitusvälineillä nykyiseen ja tulevaan 
kysyntään vastaamiseksi, myös pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä; tätä mitataan 
laajakaistan ja ultranopean laajakaistan 
kattavuudella ja niiden kotitalouksien 
lukumäärällä, joilla on yli 100 Mbit/s:n 
laajakaistaliittymä;

Or. en

Tarkistus 329
James Elles

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönoton ja 
yleistymisen nopeuttaminen, myös pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä; tätä mitataan 
laajakaistan ja ultranopean laajakaistan
kattavuudella ja niiden kotitalouksien 
lukumäärällä, joilla on yli 100 Mbit/s:n 
laajakaistaliittymä;

i) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönoton 
nopeuttaminen työpaikkojen ja kasvun 
luomiseksi ja niiden yleistymisen 
nopeuttaminen, varsinkin yhdistämällä 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotta ne 
olisivat kilpailukykyisempiä; tällöin 
laajakaistan ja ultranopean laajakaistan 
tavoiteltavan osoituksen kattavuudesta 
olisi oltava vähintään 100 Mbit/s, jotta 
varmistetaan EU:n digitaaliagendan 



AM\912704FI.doc 143/144 PE496.337v01-00

FI

kaikkien tavoitteiden saavuttaminen 
mahdollisimman nopeasti;

Or. en

Tarkistus 330
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nopean ja ultranopean laajakaistan 
käyttöönoton ja yleistymisen 
nopeuttaminen, myös pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä; tätä mitataan 
laajakaistan ja ultranopean laajakaistan 
kattavuudella ja niiden kotitalouksien 
lukumäärällä, joilla on yli 100 Mbit/s:n 
laajakaistaliittymä;

i) nopean ja ultranopean laajakaistan 
käyttöönoton ja yleistymisen 
nopeuttaminen, myös pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä, jotta voidaan 
myös poistaa digitaalinen kuilu unionin 
eri alueiden välillä; tätä mitataan 
laajakaistan ja ultranopean laajakaistan 
kattavuudella ja niiden kotitalouksien 
lukumäärällä, joilla on yli 100 Mbit/s:n 
laajakaistaliittymä;

Or. it

Tarkistus 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kansallisten julkisten palvelujen 
verkkoon liittämisen ja yhteentoimivuuden 
sekä tällaisiin verkkoihin pääsyn 
edistäminen, joita mitataan sillä, miten 
suuri prosenttiosuus kansalaisista ja 
yrityksistä käyttää julkisia palveluja 
verkossa, sekä tällaisten palvelujen 
saatavuudella yli rajojen.

ii) kansallisten julkisten palvelujen 
verkkoon liittämisen ja yhteentoimivuuden 
sekä tällaisiin verkkoihin pääsyn 
edistäminen, joita mitataan sillä, miten 
suuri prosenttiosuus kansalaisista ja 
yrityksistä käyttää julkisia palveluja 
verkossa, sekä tällaisten palvelujen 
saatavuudella yli rajojen. Tämän olisi 
puolestaan autettava piristämään 
tällaisten palvelujen kysyntää sekä 
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vähentämään toimintakustannuksia niin, 
että samalla näiden julkisten palvelujen 
työpaikat säilyvät.

Or. en


