
AM\912706FI.doc PE496.338v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Liikenne- ja matkailuvaliokunta ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

 2011/0302(COD)

10.10.2012

TARKISTUKSET
332 - 587

Mietintöluonnos
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender
(PE491.110v02-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen 
Eurooppa -välineestä

Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))



PE496.338v01-00 2/130 AM\912706FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\912706FI.doc 3/130 PE496.338v01-00

FI

Tarkistus 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkojen Eurooppa -välineen 
täytäntöönpanon kokonaisrahoitus vuosina 
2014–2020 on 50 000 000 000 euroa. 
Määrä jakautuu 3 artiklassa tarkoitettujen 
alojen välillä seuraavasti:

1. Liikenne-, energia- ja televiestintäalan 
Euroopan laajuisten verkkojen arvioitu 
investointitarve vuoteen 2020 mennessä 
on 50 000 000 000 euroa. Verkkojen 
Eurooppa -välineen täytäntöönpanon 
kokonaisrahoitus vuosina 2014–2020 on 
50 000 000 000 euroa. Määrä jakautuu 3 
artiklassa tarkoitettujen alojen välillä 
seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 333
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liikenne: 31 694 000 000 euroa, josta 10 
000 000 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti jäsenvaltioissa, jotka 
ovat oikeutettuja koheesiorahaston 
rahoitukseen;

(a) liikenne: [31 694 000 000 euroa], josta 
[10 000 000 000 euroa] on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi 
hankkeisiin, jotka on lueteltu tämän 
asetuksen liitteessä, kansallisia 
määrärahoja noudattaen;

Or. en

Tarkistus 334
Michael Cramer
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikenne: 31 694 000 000 euroa, josta 10 
000 000 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti jäsenvaltioissa, jotka 
ovat oikeutettuja koheesiorahaston 
rahoitukseen;

a) liikenne: [31 694 000 000 euroa], josta 
[10 000 000 000 euroa] on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti ainoastaan niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston rahoitukseen;

Or. en

Tarkistus 335
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikenne: 31 694 000 000 euroa, josta 
10 000 000 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti jäsenvaltioissa, jotka 
ovat oikeutettuja koheesiorahaston 
rahoitukseen;

a) liikenne: 31 694 000 000 euroa, josta 
10 000 000 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi 
kansallisen määrärahajaon perusteella
tämän asetuksen mukaisesti jäsenvaltioissa, 
jotka ovat oikeutettuja koheesiorahaston 
rahoitukseen;

Or. ro

Tarkistus 336
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liikenne: 31 694 000 000 euroa, josta 
10 000 000 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti jäsenvaltioissa, 

(a) liikenne: 50 prosenttia 
kokonaissummasta;
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jotka ovat oikeutettuja koheesiorahaston 
rahoitukseen;

Or. en

Tarkistus 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikenne: 31 694 000 000 euroa, josta 10 
000 000 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti jäsenvaltioissa, jotka 
ovat oikeutettuja koheesiorahaston 
rahoitukseen;

a) liikenne: [31 694 000 000 euroa], josta 
[10 000 000 000 euroa] on 
korvamerkittävä ydinverkkoon kuuluvien 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston rahoitukseen;

Or. en

Tarkistus 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikenne: 31 694 000 000 euroa, josta 10 
000 000 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti jäsenvaltioissa, 
jotka ovat oikeutettuja koheesiorahaston 
rahoitukseen;

a) liikenne: [31 694 000 000 euroa], josta 
[10 000 000 000 euroa] on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi 
hankkeisiin, jotka on lueteltu tämän 
asetuksen liitteessä, kansallisia 
määrärahoja noudattaen;

Or. en

Tarkistus 339
Krišjānis Kariņš
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikenne: 31 94 000 000 euroa, josta 
10 000 000 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti jäsenvaltioissa, jotka 
ovat oikeutettuja koheesiorahaston 
rahoitukseen;

a) liikenne: [31 694 000 000 euroa], josta 
[10 000 000 000 euroa] on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti jäsenvaltioissa tämän 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 
määrärahajakoa koheesiorahaston 
rahoituksesta;

Or. lv

Tarkistus 340
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) energia: 9 121 000 000 euroa; b) energia: 25 prosenttia 
kokonaissummasta;

Or. en

Tarkistus 341
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) televiestintä: 9 185 000 000 euroa. c) televiestintä: 25 prosenttia 
kokonaissummasta.

Or. en
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Tarkistus 342
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Verkkojen Eurooppa -välineen 
kokonaisrahoitus voi kattaa menoja, jotka 
koskevat valmistelua, seurantaa, valvontaa, 
tarkastuksia ja arviointia, jotka ovat 
tarpeen ohjelman hallinnoimiseksi ja sen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ja erityisesti 
tutkimuksia ja asiantuntijatapaamisia, jos 
ne liittyvät tämän asetuksen yleisiin 
tavoitteisiin, sekä tietojen vaihtamiseen 
tarkoitettuihin tietotekniikkaverkostoihin 
liittyviä menoja ja muita mahdollisia 
teknisen ja hallinnollisen avun menoja, 
joita komissiolle voi aiheutua ohjelman 
hallinnoimisesta.

Verkkojen Eurooppa -välineen 
kokonaisrahoituksen on katettava menoja, 
jotka koskevat valmistelua, seurantaa, 
valvontaa, kuulemismenettelyjä, 
tarkastuksia ja arviointia, jotka ovat 
tarpeen ohjelman hallinnoimiseksi ja sen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ja erityisesti 
tutkimuksia ja asiantuntijatapaamisia, jos 
ne liittyvät tämän asetuksen yleisiin 
tavoitteisiin, sekä tietojen vaihtamiseen 
tarkoitettuihin tietotekniikkaverkostoihin 
liittyviä menoja ja muita mahdollisia 
teknisen ja hallinnollisen avun menoja, 
joita komissiolle voi aiheutua ohjelman 
hallinnoimisesta.

Or. en

Perustelu

Kuulemismenettelyt ovat osa "ohjelmatukitoimia", ja ne pitäisi siksi sisällyttää 
kokonaisrahoitukseen.

Tarkistus 343
Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, komissio voi siirtää 
määrärahoja 1 kohdassa vahvistettujen 
eri alojen välillä, lukuun ottamatta 
koheesiorahastosta siirrettyä 
10 000 000 000 euroa, joka käytetään 
liikenteen alan hankkeiden 

Poistetaan.
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rahoittamiseen koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Talousarviovaroja ei siirrettä alojen välillä.

Tarkistus 344
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, komissio voi siirtää 
määrärahoja 1 kohdassa vahvistettujen eri 
alojen välillä, lukuun ottamatta 
koheesiorahastosta siirrettyä 
10 000 000 000 euroa, joka käytetään 
liikenteen alan hankkeiden rahoittamiseen 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa.

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat komission 
ehdotuksesta siirtää määrärahoja 
1 kohdassa vahvistettujen eri alojen 
välillä[, lukuun ottamatta 
koheesiorahastosta siirrettyä 
10 000 000 000 euroa, joka käytetään 
liikenteen alan hankkeiden rahoittamiseen 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa][1].

[1] Monivuotista rahoituskehystä 2014–
2020 koskevaa päätöstä odottaessa.

Or. es

Perustelu

Mahdollinen määrärahojen siirto väliarvioinnin jälkeen on tehtävä mahdollisimman 
avoimesti, ja budjettivallan käyttäjän on osallistuttava siihen.

Tarkistus 345
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, komissio voi siirtää 
määrärahoja 1 kohdassa vahvistettujen eri 
alojen välillä, lukuun ottamatta 
koheesiorahastosta siirrettyä 
10 000 000 000 euroa, joka käytetään 
liikenteen alan hankkeiden rahoittamiseen 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa.

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, komissio voi siirtää
delegoiduilla säädöksillä 25 artiklan 
mukaisesti määrärahoja 1 kohdassa 
vahvistettujen eri alojen välillä, lukuun 
ottamatta koheesiorahastosta siirrettyä 
[10 000 000 000] euroa, joka käytetään 
liikenteen alan hankkeiden rahoittamiseen 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 346
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, komissio voi siirtää 
määrärahoja 1 kohdassa vahvistettujen eri 
alojen välillä, lukuun ottamatta 
koheesiorahastosta siirrettyä 
10 000 000 000 euroa, joka käytetään 
liikenteen alan hankkeiden rahoittamiseen 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa.

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, komissio siirtää 
delegoiduilla säädöksillä 25 artiklan 
mukaisesti määrärahoja 1 kohdassa 
vahvistettujen eri alojen välillä, lukuun 
ottamatta koheesiorahastosta siirrettyä 
[10 000 000 000] euroa, joka käytetään 
liikenteen alan hankkeiden rahoittamiseen 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Kun komission delegoitujen säädösten hyväksyminen yhdistetään tähän, Euroopan 
parlamentti on mukana harjoittamassa valvontaoikeuttaan.

Tarkistus 347
András Gyürk
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, komissio voi siirtää 
määrärahoja 1 kohdassa vahvistettujen eri 
alojen välillä, lukuun ottamatta 
koheesiorahastosta siirrettyä 
10 000 000 000 euroa, joka käytetään 
liikenteen alan hankkeiden rahoittamiseen 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa.

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat komission 
ehdotuksesta siirtää määrärahoja 
1 kohdassa vahvistettujen eri alojen välillä, 
lukuun ottamatta koheesiorahastosta 
siirrettyä [10 000 000 000 euroa], joka 
käytetään liikenteen alan hankkeiden 
rahoittamiseen koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 348
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, komissio voi siirtää 
määrärahoja 1 kohdassa vahvistettujen eri 
alojen välillä, lukuun ottamatta 
koheesiorahastosta siirrettyä 
10 000 000 000 euroa, joka käytetään 
liikenteen alan hankkeiden rahoittamiseen 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa.

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, komissio voi siirtää 
määrärahoja 1 kohdassa vahvistettujen eri 
alojen välillä, lukuun ottamatta 
koheesiorahastosta siirrettyä 
[10 000 000 000 euroa], joka käytetään 
liikenteen alan hankkeiden rahoittamiseen 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa, koheesiorahaston 
kansallisia määrärahajakoja noudattaen 
ja alakohtaisen lainsäädännön 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 349
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkojen Eurooppa -väline pannaan 
täytäntöön yhdellä tai useammalla 
rahoitustuen muodoista, joista säädetään 
asetuksessa (EU) N:o XXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus], ja erityisesti 
avustuksilla, julkisilla hankinnoilla ja 
rahoitusvälineillä.

1. Verkkojen Eurooppa -väline pannaan 
täytäntöön yhdellä tai useammalla 
rahoitustuen muodoista, joista säädetään 
asetuksessa (EU) N:o XXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus], ja erityisesti 
avustuksilla, julkisilla hankinnoilla, 
ohjelmasopimuksilla ja rahoitusvälineillä.

Or. es

Tarkistus 350
Mario Pirillo

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

Komission teksti Tarkistus

1. Energia-alalla ennakoidusta 
kokonaistalousarviosta 60 prosenttia on 
myönnetty rahoitusvälineiden muodossa.

Or. it

Tarkistus 351
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Energia-alaa varten määritelty 
15 prosentin1 osuus talousarviosta on 
myönnettävä rahoitusvälineiden 
välityksellä.
__________________
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1 Prosenttiosuus myönnetään komission 
ehdottamien arvojen perusteella

Or. pt

Tarkistus 352
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissiolla on oikeus määritellä 
rahoitustuen muodot, joilla 
rahoituskelpoisille hankkeille annetaan 
tehokasta räätälöityä rahoitustukea.

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineillä on suuri vipuvaikutus ja niillä autetaan hankkeita, jotka ovat lähes 
kaupallisesti kannattavia, mutta ne ovat kuitenkin tehottomia kohdennettuna energian 
toimitusvarmuuden turvaamiseen tai innovaatioiden korkeimpiin alkukustannuksiin.
Komissiolla on oikeus määritellä rahoitustuen muodot, jotta voidaan käsitellä hanke- ja 
alakohtaisia riskejä ja tarjota rahoituskelpoisille hankkeille tehokasta rahoitustukea.

Tarkistus 353
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vähintään 90 prosenttia energia-
alalle osoitetusta talousarvion 
kokonaissummasta on kohdennettava 
rahoitusvälineiden muodossa, erityisesti 
hankejoukkovelkakirjojen muodossa, 
energiatehokkuuteen, uusiutuvaan 
energiaan ja älykkäisiin sähkön siirto- ja 
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jakeluverkkoihin.

Or. en

Tarkistus 354
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vähintään 80 prosenttia energia- ja 
televiestinnän alalle kaavaillun 
kokonaistalousarvion summasta on 
myönnettävä rahoitusvälineiden 
muodossa.

Or. it

Tarkistus 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Liikenteen alalla julkisina hankintoina ja 
rahoitusvälineinä tämän asetuksen 
mukaisesti myönnettävään unionin 
rahoitustukeen ovat oikeutettuja ainoastaan 
toimet, jotka edistävät yhteistä etua 
koskevia hankkeita asetuksen (EU) N:o 
XXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] mukaisesti, 
sekä ohjelmatukitoimet. Ainoastaan 
seuraavat toimet ovat oikeutettuja saamaan 
tämän asetuksen mukaista unionin 
rahoitustukea avustuksina:

Liikenteen alalla julkisina hankintoina ja 
rahoitusvälineinä tämän asetuksen 
mukaisesti myönnettävään unionin 
rahoitustukeen ovat oikeutettuja ainoastaan 
toimet, jotka edistävät yhteistä etua 
koskevia hankkeita asetuksen (EU) N:o 
XXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] mukaisesti, 
sekä ohjelmatukitoimet edellyttäen, että 
sovelletaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimusten 
191 artiklassa säädettyä saastuttaja 
maksaa -periaatetta etenkin perimällä 
eurovinjettidirektiivin 2011/76/EY 
mukaisesti tiemaksuja ja korotettuja 
maksuja vuoristoalueilla. Ainoastaan 
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seuraavat toimet ovat oikeutettuja saamaan 
tämän asetuksen mukaista unionin 
rahoitustukea avustuksina:

Or. en

Tarkistus 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimet ydinverkon toteuttamiseksi 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] III luvun mukaisesti, mukaan 
lukien uuden teknologian ja innovaatioiden 
käyttöönotto asetuksen (EU) N:o 
XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] 39 artiklan 
mukaisesti;

(a) toimet ydinverkon toteuttamiseksi 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] III luvun mukaisesti ja 
kattavan verkon toteuttamiseksi II luvun 
mukaisesti, mukaan lukien uuden 
teknologian ja innovaatioiden käyttöönotto 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] 39 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimet ydinverkon toteuttamiseksi 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] III luvun mukaisesti, mukaan 
lukien uuden teknologian ja 
innovaatioiden käyttöönotto asetuksen 
(EU) N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] 39 artiklan 
mukaisesti;

(a) toimet ydinverkon toteuttamiseksi 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] III luvun mukaisesti, mukaan 
lukien uuden teknologian sekä
innovaatiotoimien ja -lähestymistapojen
käyttöönotto asetuksen 
(EU) N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] 39 artiklan 
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mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Avustusten rajaaminen vain ydinverkkoon voisi vähentää joustavuutta rakentaa 
vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuriverkko, joka on keskeinen keino vähähiilisen 
liikennejärjestelmän tavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä. Tämä asia voidaan 
ratkaista varmistamalla, että avustustukea voi saada ydinverkkoon, jossa otetaan käyttöön 
uutta teknologiaa, ja se edistää innovatiivisten toimien ja lähestymistapojen käyttöönottoa.

Tarkistus 358
Nuno Teixeira

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) toimet kattavan verkon 
toteuttamiseksi Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivoja koskevan 
unionin asetuksen II luvun mukaisesti, 
kun tällä edistetään unionin kaikkien 
alueiden, myös kaukaisimpien ja 
syrjäisimpien alueiden yhteenliittämistä 
sekä varsinaisen ydinverkon kehittämistä;

Or. pt

Perustelu

Kattavalle verkolle myönnettävää tukea ei pidä unohtaa kokonaan, jos hankkeille annetulla 
tuella on lisäarvoa varsinaisen ydinverkon kannalta ja jos sillä edistetään samalla alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 359
Zigmantas Balčytis

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

(a a) kattavan verkon toteuttamiseksi 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] II luvun mukaisesti 
toteutettavat toimet, joilla edistetään rajat 
ylittävien liikennevirtojen helpottamista ja 
pullonkaulojen poistamista ja joilla 
edesautetaan ydinverkon kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 360
Romana Jordan

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) kattavan verkon toteuttamiseksi 
asetuksen (EU) N: XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] II luvun mukaisesti 
toteutettavat toimet, joilla edistetään rajat 
ylittävien liikennevirtojen parantamista ja 
pullonkaulojen poistamista, voivat saada 
tukea enintään 5 prosenttia liikennealalle 
myönnetystä enimmäisrahoituksesta 
tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti;

Or. sl

Perustelu

Tietyt kattavan verkon osat ovat ratkaisevan tärkeitä erityisesti rajatylittävien liikennevirtojen 
sujuvuuden kannalta. Jos niitä ei säännellä, ne voivat aiheuttaa merkittäviä pullonkauloja, 
jolloin niillä olisi kielteinen vaikutus ydinverkon toimintaan. Tämän vuoksi olisi käytettävä 
myös Verkkojen Eurooppa -välineen rajallista rahoitusta kattavan verkon rakentamisen 
tukemiseen, koska sillä on suuri Euroopan tason lisäarvo.
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Tarkistus 361
Philip Bradbourn

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) kattavan verkon toteuttamiseksi 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] II luvun mukaisesti 
toteutettavat toimet, joilla edistetään rajat 
ylittävien liikennevirtojen helpottamista ja 
pullonkaulojen poistamista ja joilla 
edesautetaan ydinverkon kehittämistä, 
voivat saada tukea enintään 5 prosenttia 
liikennealalle myönnetystä 
kokonaisrahoituksesta tämän asetuksen 
5 artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Rahoituskohteeksi on harkittava sekä ydinverkkoa että kattavia verkkoja rajoitetun
kokonaisbudjetin puitteissa. Uutta tekstiä on ehdotettu 7 kohdan 2 alakohdan a a alakohtaan.

Tarkistus 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) toimet kattavan verkon 
toteuttamiseksi asetuksen (EU) N:o 
XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] II luvun 
mukaisesti, mikäli toimet edistävät 
rajatylittävien liikennevirtojen sujuvuutta 
tai pullonkaulojen poistamista ja mikäli 
toimet lisäksi edistävät ydinverkon 
kehittämistä, enintään 5 prosentin 
osuudella tämän asetuksen 5 artiklassa 
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määritellystä liikenteen 
kokonaisrahoituksesta;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella mahdollistetaan rahoitus Verkkojen Eurooppa -välineestä Euroopan 
laajuisen liikenneverkon kattavan verkon hankkeille. Pohjois-Irlanti on harvaanasuttua ja sen 
BKTL henkeä kohti on alle 90 prosenttia Euroopan unionin keskiarvosta. Siksi Pohjois-Irlanti 
ei pystyisi rahoittamaan itse sen kattavaan verkkoon tarvittavia parannuksia.

Tarkistus 363
Tanja Fajon

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) toimet kattavan verkon 
toteuttamiseksi asetuksen (EU) N:o 
XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] II luvun 
mukaisesti, mikäli toimet edistävät 
rajatylittävien liikennevirtojen sujuvuutta 
tai pullonkaulojen poistamista, enintään 
5 prosentin osuudella tämän asetuksen 
5 artiklassa määritellystä liikenteen 
kokonaisrahoituksesta;

Or. en

Perustelu

Jotkin tämän kattavan verkon osuudet ovat erittäin tärkeitä erityisesti rajatylittävien 
liikennevirtojen sujuvuuden kannalta, sillä muuten syntyy merkittäviä pullonkauloja, jotka on 
selvitettävä, jotta ydinverkko saadaan toimimaan paremmin. Siksi Verkkojen Eurooppa 
-välineestä olisi sallittava rajallisen rahoituksen tarjoaminen näille kattaville 
verkkohankkeilla, jotka tuottavat Euroopan tasolla paljon lisäarvoa.

Tarkistus 364
Jelko Kacin
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

toimet kattavan verkon toteuttamiseksi 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] II luvun mukaisesti, mikäli 
toimet edistävät rajatylittävien 
liikennevirtojen sujuvuutta tai 
pullonkaulojen poistamista, enintään 
5 prosentin osuudella tämän asetuksen 
5 artiklassa määritellystä liikenteen
kokonaisrahoituksesta;

Or. en

Tarkistus 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) tutkimukset yhteistä etua koskevia 
hankkeita varten, jotka ovat osa 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
kehittämiseksi 7 päivänä heinäkuuta 2010 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöstä N:o 661/2010/EU;

Or. en

Perustelu

Tällä tavoin mahdollistetaan useita Euroopan laajuisista liikenneverkoista annetussa 
päätöksessä N:o 661/2010/EU käsiteltyjä ensisijaisia hankkeita koskevien meneillään olevien 
tutkimusten jatkuvuus, sillä nykyisen talouskriisin, hankkeiden teknisen monimutkaisuuden ja 
niiden rajatylittävän luonteen vuoksi ne ovat viivästyneet. EU:n rahoituksen jatkuvuuden 
varmistamiseksi ja jotta näihin hankkeisiin investoituja varoja ei menetetä, on syytä säätää 
uudelleen mahdollisuudesta, jonka mukaan ne voivat saada rahoitusta Verkkojen Eurooppa 
-välineestä.
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Tarkistus 366
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimet kaupunkien solmukohtien 
tukemiseksi asetuksen (EU) XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] 36 artiklan määritelmän 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Kaupunkien solmukohtia koskevat toimet ovat yksi valkoisen kirjan keskeisistä tavoitteista ja 
ydinverkon yhteenliitettävyyden ja multimodaalisuuden kannalta olennaista.

Tarkistus 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimet asetuksen 
(EU) N:o XXXX/2012 [Euroopan 
laajuisen liikenneverkon suuntaviivat] 
36 artiklassa määriteltyjen 
kaupunkisolmukohtien tukemiseksi;

Or. fr

Perustelu

Kaupunkisolmukohdilla on rooli kattavan verkon kehityksessä. Ne parantavat ydinverkon 
infrastruktuurin saatavuutta tehokkaan kaupunkiliikenteen avulla. Paikallisen 
infrastruktuuriverkon ja kattavan verkon yhteydet edistävät tämän asetuksen ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. Näin ollen kaupunkisolmukohtien olisi oltava tämän 
asetuksen mukaisesti tukikelpoisia.
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Tarkistus 368
Michael Gahler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi jälkiasennuksilla
nykyiseen liikkuvaan kalustoon;

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi kiireesti tukemalla 
jälkiasennuksia nykyiseen liikkuvaan 
kalustoon;

Or. de

Tarkistus 369
Hubert Pirker

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi jälkiasennuksilla 
nykyiseen liikkuvaan kalustoon;

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi infrastruktuuria 
koskevilla toimenpiteillä ja
jälkiasennuksilla nykyiseen liikkuvaan 
kalustoon;

Or. de

Perustelu

Rautatiemelun vähentäminen luo hyväksyntää kansalaisten keskuudessa, ja tämä puolestaan 
on Euroopan laajuisten liikenneverkkojen myönteisen toteuttamisen perusta. 
Rakennustoimenpiteiden, kuten tunnelien rakentamisen, sekä käytettävissä olevan liikkuvan 
kaluston kunnostamisen yhdistelmä on tässä yhteydessä tehokas toimintatapa.

Tarkistus 370
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi jälkiasennuksilla 
nykyiseen liikkuvaan kalustoon;

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi sen lähteellä
jälkiasennuksilla nykyiseen liikkuvaan 
kalustoon;

Or. en

Tarkistus 371
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi jälkiasennuksilla 
nykyiseen liikkuvaan kalustoon;

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi myös
jälkiasennuksilla nykyiseen liikkuvaan 
kalustoon sen varmistamiseksi, että 
Euroopan laajuisessa liikenneverkossa 
noudatetaan melutasoa koskevia 
vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi jälkiasennuksilla 
nykyiseen liikkuvaan kalustoon;

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi myös 
jälkiasennuksilla nykyiseen liikkuvaan 
kalustoon;

Or. en
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Tarkistus 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi jälkiasennuksilla 
nykyiseen liikkuvaan kalustoon;

(f) toimet rautatieliikenteen aiheuttaman 
melun ehkäisemiseksi ja meluvaikutuksen 
lieventämiseksi infrastruktuuriin ja 
liikkuvaa kalustoa koskevin toimenpitein;

Or. en

Perustelu

Jotta rautateiden tavaraliikenteen aiheuttamien melupäästöjen vähentämistä koskevat EU:n 
tavoitteet voidaan saavuttaa, melun ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviin 
infrastruktuuria ja liikkuvaa kalustoa koskeviin toimenpiteisiin olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Esittelijöiden mielestä on erityisen tärkeää, että rautatieliikenteen meluvaikutus 
tiheästi asutuilla alueilla otetaan huomioon.

Tarkistus 374
Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen
melun vähentämiseksi jälkiasennuksilla 
nykyiseen liikkuvaan kalustoon;

(f) toimet rautatieliikenteen melun 
vähentämiseksi jälkiasennuksilla nykyiseen 
liikkuvaan kalustoon sen varmistamiseksi, 
että Euroopan laajuisessa 
liikenneverkossa noudatetaan melutasoa 
koskevia vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) toimet, joilla turvataan ja 
parannetaan rautatieyhteyksiä 
teollisuusalueille ja -keskuksiin, eritoten 
parantamalla tai rakentamalla sivuraiteita 
teollisuuden käyttöön, 
vaunukuormaliikenteen 
uudelleenlastausterminaaleja, 
intermodaalisen liikenteen terminaaleja ja 
junanmuodostuslaitteita rautateiden 
tavarankuljetuksia varten, tai käyttämällä 
vihreän logistiikan ohjelmistoverkkoja;

Or. en

Perustelu

Tavaraliikenteen siirtämiseksi maanteiltä rautateille on parannettava intermodaalisia 
yhteyksiä varsinkin teollisuusalueille ja -keskuksiin.

Tarkistus 376
Peter van Dalen

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) toimet sellaisen uuden teknologian 
kehittämiseksi, joka johtaa kestävään 
liikenteeseen ja vähentää kaikenlaisten 
liikennemuotojen ulkoisia kustannuksia;

Or. nl

Tarkistus 377
Silvia-Adriana Ţicău

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

(g a) toimet kaikkia liikennemuotoja 
koskevien uusien teknologioiden ja 
innovoinnin tukemiseksi.

Or. ro

Tarkistus 378
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajatylittävään osuuteen tai sen osaan 
liittyviin liikenteen alan toimiin saadaan 
myöntää unionin rahoitustukea, jos 
asianomaisten jäsenvaltioiden välillä tai 
asianomaisten jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välillä on tehty
kirjallinen sopimus rajatylittävän osuuden 
päätökseen saattamisesta. Edellä 
tarkoitettua kirjallista sopimusta ei
poikkeuksellisesti edellytetä, jos hanke on 
välttämätön naapurijäsenvaltion tai 
kolmannen maan verkkoon liittämiseksi, 
vaikkei hanke varsinaisesti ulotu rajan yli.

Rajatylittävään osuuteen tai sen osaan 
liittyviin liikenteen alan toimiin saadaan 
myöntää unionin rahoitustukea, jos 
asianomaisten jäsenvaltioiden välillä tai 
asianomaisten jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välillä tehdään 
kirjallinen sopimus rajatylittävän osuuden 
toteuttamisesta tai päätökseen 
saattamisesta. Edellä tarkoitettua kirjallista 
sopimusta ei poikkeuksellisesti edellytetä, 
jos hanke on välttämätön 
naapurijäsenvaltion tai kolmannen maan 
verkkoon liittämiseksi, vaikkei hanke 
varsinaisesti ulotu rajan yli.

Or. ro

Tarkistus 379
Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avustuksina myönnettävää rahoitusta 
hankkeille, joilla on merkittäviä 

Poistetaan.
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käyttäjäperustaisia tulolähteitä, on 
saatavilla ensi sijassa hankkeiden 
valmisteluun ja erityisesti julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuden 
arviointiin.

Or. en

Tarkistus 380
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avustuksina myönnettävää rahoitusta 
hankkeille, joilla on merkittäviä
käyttäjäperustaisia tulolähteitä, on 
saatavilla ensi sijassa hankkeiden 
valmisteluun ja erityisesti julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuden 
arviointiin.

Käyttäjä maksaa ja saastuttaja maksaa 
-periaatteita on sovellettava. Avustuksina 
myönnettävää rahoitusta hankkeille, joilla 
on mahdollisia käyttäjäperustaisia 
tulolähteitä, on saatavilla ensi sijassa 
hankkeiden valmisteluun ja erityisesti 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden arviointiin. Hankkeet, 
joissa unionin oikeuden mukaan 
ennakoidaan käytettävän pakollisia 
maksuja, eivät saa olla avustuksina 
myönnettävän rahoituksen suhteen 
epäedullisemmassa asemassa verrattuna 
hankkeisiin, joita säännöt pakollisista 
maksuista eivät koske.

Or. en

Tarkistus 381
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Energia-alalla erityisedellytyksistä, joilla 3. Energia-alalla erityisedellytyksiä, joilla 
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toimet yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamiseksi ovat oikeutettuja 
rahoitusvälineinä ja avustuksina 
myönnettävään unionin rahoitustukeen 
tämän asetuksen mukaisesti, säädetään
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivat] 15 
artiklassa.

toimet yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamiseksi ovat oikeutettuja 
rahoitusvälineinä myönnettävään unionin 
rahoitustukeen tämän asetuksen 
mukaisesti, ovat yhteistä etuja koskevat 
hankkeet, jotka kuuluvat asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 [Energiainfrastruktuurin 
suuntaviivat] liitteessä II olevan 1 kohdan 
a–d alakohdissa säädettyihin luokkiin 
sekä liitteessä I olevan 4 kohdan 10 ja 
11 alakohdissa säädettyihin 
painopistealueisiin ja edistävät 
innovatiivisia ratkaisuja ja 
ympäristönsuojelua, ja varsinkin 
energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa 
ja älykkäitä sähköverkkoja (siirto- ja 
jakeluverkkoja) koskevat hankkeet.

Or. en

Tarkistus 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 75 prosenttia tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvalle energia-alalle 
osoitetusta kokonaissummasta on 
kohdennettava sähköinfrastruktuuriin;

Or. en

Perustelu

Koska sähkön rahoituspuute on paljon suurempi kuin kaasuyhteenliitäntöjen ja 
sähköyhteenliitäntöjen osuus siirtymisessä vähähiiliseen talouteen ja uusiutuviin sähkön 
lähteisiin on ratkaiseva, on erittäin tärkeää, että suuri osa Verkkojen Eurooppa -välineestä 
energiayhteenliittymille varatusta lopullisesta määrästä kohdennetaan sähköinfrastruktuuriin 
eikä esimerkiksi kaasuinfrastruktuuriin.
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Tarkistus 383
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun edellä mainitut erityisedellytykset 
täyttyvät, valinta on tehtävä sen mukaan, 
miten paljon hankkeet edistävät yhtä tai 
useaa seuraavista olennaisista 
tavoitteista:
(a) energian sisämarkkinoiden 
yhdentymisen sekä sähkö- ja 
kaasuverkkojen rajat ylittävän 
yhteentoimivuuden edistäminen;
(b) unionin toimitusvarmuuden 
parantaminen parantamalla järjestelmien 
vikasietoisuutta ja toimintavarmuutta;
(c) kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun tukeminen muun 
muassa varmistamalla uusiutuvan 
energian siirto tuotannosta suuriin 
kulutus- ja varastointikeskuksiin.
Verkkojen Eurooppa -välineen vuotuisten 
työohjelmien 2013 ja 2014 kiireellisyyden 
vuoksi etusijalle on asetettava hankkeet, 
jotka auttavat edistämään sähkö- ja 
kaasuverkkojen rajatylittävää 
yhdentymistä ja yhteentoimivuutta 
erityisesti vähentämällä tai poistamalla 
eristyneisyyttä energiahuollon suhteen.

Or. en

Perustelu

Yhteensopivuus Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoja koskevan 
asetuksen 15 artiklan kanssa.

Tarkistus 384
Niki Tzavela
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankkeet, jotka edistävät 
talouskasvua ja työpaikkojen syntymistä 
Välimeren alueella ja sen naapurialueilla.

Or. en

Tarkistus 385
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Televiestinnän alalla kaikki toimet 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamiseksi sekä asetuksen 
XXXX/2012 [tietoyhteiskunnan
suuntaviivat] liitteessä I vahvistetut 
ohjelmatukitoimet ovat oikeutettuja 
unionin rahoitustukeen, joka myönnetään 
avustuksena, julkisena hankintana tai 
rahoitusvälineinä tämän asetuksen 
mukaisesti.

4. Televiestinnän alalla vain toimet 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
edistämiseksi asetuksen N:o XXX/2012 
[televiestintäinfrastruktuurin suuntaviivat]
mukaisesti ohjelmatukitoimet mukaan 
lukien ovat oikeutettuja unionin 
rahoitustukeen, jota myönnetään 
yleisluonteisia palveluja ja horisontaalisia 
painopisteitä koskevina avustuksina, 
avustuksina ja ydinpalvelualustojen 
hankintana. Laajakaistan käyttöönottoon 
liittyvät toimet, kuten 
laajakaistapalvelujen tarvetta luovat 
toimet, ovat oikeutettuja unionin 
rahoitustukeen rahoitusvälineen kautta.

Or. en

Tarkistus 386
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Vähintään kahden Verkkojen 
Eurooppa -välineeseen liittyvän alan 
kanssa synergioita luovaan ja yhteistä 
etua koskevaan hankkeeseen liittyviä sekä 
liitteen III a osassa ilmoitettuja 
toimenpiteitä varten voidaan myöntää 
unionin rahoitustukea tämän asetuksen 
ehtojen mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 387
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Toimet sellaisten yhteistä etua 
koskevien hankkeiden toteuttamiseksi, 
joissa voidaan hyödyntää synergiaa 
vähintään kahden Verkkojen Eurooppa 
-välineen kohdealan (liikenne, energia ja 
televiestintä) välillä, ovat oikeutettuja 
unionin rahoitustukeen tämän asetuksen 
mukaisesti. Seuraa indikatiivinen luettelo 
tähän luokkaan sisältyvistä mahdollisista 
toimista.
Fossiiliselle polttoaineelle vaihtoehtoisen 
ja saastuttamattoman energian (kuten 
sähkön tai vedyn) jakeluverkon 
käyttöönotto liikennevälineitä varten.
Älyverkkojen käyttöönotto hyödyntäen 
uutta tai olemassa olevaa liikenne- ja 
televiestintäinfrastruktuuria.
Liikenneinfrastruktuurin (esimerkiksi 
tunneleiden ja siltojen) hyödyntäminen 
sellaisten uusien liitäntöjen 
käyttöönotossa, jotka lisäävät 
sähkökapasiteettia tai avaavat uusia 
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kaasukäytäviä tai televiestintäverkkoja.
Toteutetaan liikenneinfrastruktuurien 
alalla toimia, jotka lisäävät omaa 
taloudellista kestävyyttään tuottamalla 
energiaa uusiutuvista energialähteistä 
paikan päällä.

Or. it

Tarkistus 388
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Työohjelmissa on vahvistettava 
avustusmuodot, joita kyseisten toimien 
rahoittamiseen saa käyttää.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 389
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Laite- ja infrastruktuurikustannukset, 
joita pidetään edunsaajan pääomamenoina, 
voivat olla kokonaisuudessaan 
tukikelpoisia.

4. Laite- ja infrastruktuurikustannukset, 
joita pidetään edunsaajan pääomamenoina, 
voivat olla kokonaisuudessaan 
tukikelpoisia edellyttäen, että niiden käyttö 
on hankkeen toteuttamisen kannalta 
asianmukaisesti perusteltua.

Or. en

Perustelu

Halutaan estää sellaisten laite- tai tilakustannusten väärinkäyttö tukikelpoisina 
kustannuksina, jotka eivät liity ainoastaan hankkeeseen ja joita ei käytetä pelkästään sen 
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toteuttamiseen.

Tarkistus 390
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ympäristönsuojelua ja unionin 
säännöstön noudattamista koskeviin 
tutkimuksiin liittyvät menot voivat olla
tukikelpoisia.

5. Ympäristönsuojelua ja unionin 
säännöstön noudattamista koskeviin 
tutkimuksiin liittyvät menot ovat
tukikelpoisia.

Or. en

Perustelu

Direktiivien 85/337 ja 2001/42 säännösten edellyttämät ympäristövaikutusten arvioinnit ovat 
välttämättömiä ja pakollisia ja asianmukaisesti tukikelpoisia.

Tarkistus 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maan ostoon liittyvät menot eivät ole 
tukikelpoisia kustannuksia.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 392
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Maan ostoon liittyvät menot eivät ole 
tukikelpoisia kustannuksia.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tällainen säännös jättäisi mahdolliset maiden pakkolunastuksista johtuvat kulut tukikelpoisen 
kustannusten ulkopuolelle. Tällaisten kustannusten olisi kuitenkin sisällyttävä tukikelpoisiin 
kustannuksiin. Näin ollen ehdotetaan 6 kohdan poistoa.

Tarkistus 393
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maan ostoon liittyvät menot eivät ole 
tukikelpoisia kustannuksia.

6. Maan ostoon liittyvät menot eivät ole 
tukikelpoisia kustannuksia lukuun 
ottamatta hankkeita, jotka 
koheesiorahastosta siirretyt määrärahat 
kattavat ja joilla saatetaan valmiiksi 10 
metriä rautatietä (varmuusvara).

Or. en

Tarkistus 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maan ostoon liittyvät menot eivät ole
tukikelpoisia kustannuksia.

6. Maan ostoon liittyvät menot ovat
tukikelpoisia kustannuksia.

Or. en
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Tarkistus 395
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jonkin ensisijaisen hankkeen 
toteuttamiseksi tehtäviin maan 
pakkolunastuksiin liittyvät menot ovat 
tukikelpoisia.

Or. es

Tarkistus 396
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
kustannus.

7. Arvonlisävero voi olla tukikelpoinen 
kustannus.

Or. en

Tarkistus 397
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
kustannus.

7. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
kustannus, paitsi jos lopullinen edunsaaja 
ei voi vähentää sitä kansallisten 
arvonlisäverosäännösten nojalla.

Or. en
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Tarkistus 398
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
kustannus.

7. Vähennyskelvoton arvonlisävero on
tukikelpoinen kustannus.

Or. en

Tarkistus 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
kustannus.

7. Arvonlisävero on tukikelpoinen 
kustannus.

Or. en

Tarkistus 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
kustannus.

7. Vähennyskelvoton arvonlisävero on
tukikelpoinen kustannus.

Or. en
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Tarkistus 401
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Kaikki tukihakemukset sekä 
Euroopan komission dokumentaatio ja 
arviointi asetetaan täysin avoimesti 
Euroopan parlamentin saataville.

Or. es

Tarkistus 402
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdotuksia voivat tehdä yksi tai useampi 
jäsenvaltio, kansainväliset organisaatiot, 
yhteisyritykset tai jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet julkiset tai yksityiset 
yritykset tai elimet.

1. Ehdotuksia voivat tehdä yksi tai useampi 
jäsenvaltio, kansainväliset organisaatiot, 
yhteisyritykset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset tai jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet julkiset tai yksityiset 
yritykset tai elimet.

Or. en

Tarkistus 403
Isabelle Durant

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdotuksia voivat tehdä yksi tai useampi 
jäsenvaltio, kansainväliset organisaatiot, 
yhteisyritykset tai jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet julkiset tai yksityiset 

1. Ehdotuksia voivat tehdä yksi tai useampi 
jäsenvaltio, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset, kansainväliset organisaatiot, 
yhteisyritykset tai jäsenvaltioihin 
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yritykset tai elimet. sijoittautuneet julkiset tai yksityiset 
yritykset tai elimet.

Or. en

Perustelu

Kaupunki- ja alueviranomaiset ovat usein parhaassa asemassa puolustamaan parempaa 
yhteenliitettävyyttä kaupungin sisäisessä infrastruktuurissa ja kaupungin solmukohdissa.

Tarkistus 404
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ne eivät voi saada tämän asetuksen 
mukaista rahoitusta, ellei se ole 
välttämätöntä tietyn yhteistä etua koskevan 
hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ne eivät voi saada tämän asetuksen 
mukaista rahoitusta, ellei se ole 
välttämätöntä tietyn yhteistä etua koskevan 
hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Erityisesti merten valtateiden 
kehityshankkeissa komissio luo suotuisat 
edellytykset näiden hankkeiden 
kehittämiselle sellaisilla alueilla 
sijaitsevien kolmansien maiden kanssa, 
joille unioni aikoo laajentua.

Or. it

Perustelu

Merten valtateiden hankkeiden toteuttaminen kolmansien maiden kanssa on olennaisen 
tärkeää Välimeren alueella. EU:n jäsenyyttä valmistelevalla alueella olisi toteutettava 
välineitä, joilla yhdistetään Verkkojen Eurooppa -välineen varat liittymistä valmistelevan 
tukivälineen varojen kanssa, jotta voidaan edistää kyseisten alueiden taloudellista 
lähentymisprosessia.

Tarkistus 405
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ne eivät voi saada tämän asetuksen 
mukaista rahoitusta, ellei se ole 
välttämätöntä tietyn yhteistä etua 
koskevan hankkeen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Ne eivät voi saada tämän asetuksen 
mukaista rahoitusta, jos ne eivät kunnioita 
yhteistä etua koskevaa kestävää kehitystä, 
Euroopan laajuista liikenneverkkoa 
koskevan asetuksen 42 artiklassa 
lueteltua EU:n ympäristölainsäädäntöä ja 
sen rajatylittävää soveltamista 
rajatylittävissä hankkeissa.

Or. en

Tarkistus 406
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkiin avustuksen hakemiseksi 
tehtyihin ehdotuksiin on liitettävä sen 
jäsenvaltion suostumus, jota toimi koskee, 
lukuun ottamatta televiestinnän alaa ja 
liikenteen alalla ilmaliikenteen hallintaa.

5. Kaikkiin avustuksen hakemiseksi 
tehtyihin ehdotuksiin on liitettävä sen 
jäsenvaltion suostumus, jota toimi koskee, 
lukuun ottamatta televiestinnän alaa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita pitäisi silti kuulla ilmaliikenteen hallinnasta.

Tarkistus 407
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Monivuotisissa ja vuotuisissa 
työohjelmissa voi olla erityisiä 

Poistetaan.
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lisäsääntöjä ehdotusten tekemisestä.

Or. en

Tarkistus 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Rahoituksen saamiseksi hanke-
ehdotuksia olisi tuettava 
sosioekonomisilla perusteilla, joihin 
kuuluu myös kustannus-hyötyanalyysi.

Or. en

Perustelu

Tarjouskilpailussa tarvitaan sosioekonomisia arviointeja ja kustannus-hyötyanalyysejä 
osoittamaan, mitkä hankkeet sopivat parhaiten rahoitettavaksi, tuottavat Euroopan tasolla 
eniten lisäarvoa ja pystyvät parhaiten saavuttamaan Verkkojen Eurooppa -välineen tavoitteet.

Tarkistus 409
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] XXX artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta 
ehdotukset valitaan 17 artiklassa 
tarkoitettuihin työohjelmiin perustuvilla 
ehdotuspyynnöillä.

1. Asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] XXX artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta 
ehdotukset valitaan komission 
täytäntöönpanosäädöksessä ehdotettujen 
perusteiden mukaan 24 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 410
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) (iii) teknologiset innovaatiot: toimet, 
jotka koskevat hiilen poistamista 
liikenteestä, vaihtoehtoisten 
työntövoimajärjestelmien infrastruktuuri 
mukaan lukien; unionin rahoitustuen 
määrä saa olla enintään 50 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 411
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) rautateiden ja sisävesiväylien sekä 
maantieverkoston töihin niissä 
jäsenvaltioissa, joilla ei ole alueellaan 
rautatieverkkoa, tai jäsenvaltiossa, jossa 
on asetuksessa (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] määritelty eristyksissä oleva 
verkko, annettavan unionin rahoitustuen 
määrä saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;
rahoitusosuus voidaan korottaa 30 
prosenttiin, jos toimi koskee pullonkauloja; 
rahoitusosuus voidaan korottaa 40 
prosenttiin, jos toimi koskee rajatylittäviä 
osuuksia;

Or. en
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Tarkistus 412
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia mukaan lukien 
satamat ja sataman sisämaayhteydet;

Or. en

Tarkistus 413
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) rautatie-, maantie- sisävesiliikenne.
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

Or. en

Tarkistus 414
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) rautatie- ja sisävesiliikenne sekä merten 
moottoritiet: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista; 
rahoitusosuus voidaan korottaa 30 
prosenttiin, jos toimi koskee pullonkauloja; 
rahoitusosuus voidaan korottaa 40 
prosenttiin, jos toimi koskee rajatylittäviä 
osuuksia;

Or. pt

Tarkistus 415
Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 50 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

Or. en

Perustelu

Rajatylittävien osuuksien puute on suuri este Euroopan yhdistyneen ja saumattoman 
liikennealueen syntymiselle.

Tarkistus 416
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
sekä pullonkauloja että rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämistä 
jälkiasennuksilla nykyiseen liikkuvaan 
kalustoon; rahoitusosuus voidaan korottaa 
40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

Or. en

Perustelu

Rautateiden tavaraliikenteen kestävyyden parantaminen vähentämällä epäasianmukaisen 
liikkuvan kaluston nykyisin aiheuttamaa melua on keskeinen tekijä, jolla voidaan kasvattaa 
rautateiden markkinaosuutta ja tehostaa vähähiilisen liikenteen taloutta liikennepolitiikkaa 
koskevan valkoisen kirjan 2011 vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista, jos se kohdistuu 
rautateiden ja sisävesiväylien sekä 
maantieverkoston töihin niissä 
jäsenvaltioissa, joilla ei ole alueellaan 
rautatieverkkoa, tai jäsenvaltiossa, jossa 
on asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] 3 artiklan qq alakohdassa 
määritelty eristyksissä oleva verkko ilman 
rautateiden kaukoliikenteen 
tavaraliikennettä; rahoitusosuus voidaan 
korottaa enintään 30 prosenttiin, jos toimet 
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koskevat pullonkauloja; rahoitusosuus 
voidaan korottaa enintään 40 prosenttiin, 
jos toimi koskee rajat ylittäviä osuuksia ja 
sillä edistetään rautateiden 
yhteentoimivuutta;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella mahdollistetaan rahoitus Verkkojen Eurooppa -välineestä Pohjois-
Irlannin rautatieverkolle varmistaen, että Pohjois-Irlanti ei jää Verkkojen Eurooppa 
-välineen rahoituksen ulkopuolelle, koska sillä ei ole rautateiden tavaraliikenteen verkkoa.
Suhteellisen lyhyet etäisyydet satamistamme suureen osaan Pohjois-Irlannin väestöä 
tarkoittavat sitä, että rautatie ei ole taloudellisesti kannattava vaihtoehto maanteiden 
tavaraliikenteelle. Rautateiden tavaraliikennetoiminnan kysynnän pitäisi olla luonteeltaan 
omarahoitteista ja pitkäaikaista, jotta investointi olisi perusteltu.

Tarkistus 418
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rautateiden rahoitusosuus 
voidaan korottaa 85 prosenttiin, jos toimi 
koskee rajatylittäviä osuuksia, jotka on 
hylätty tai katkaistu toisen 
maailmansodan jälkeen. Unionin 
rahoitustuen määrä toimille, joilla 
turvataan ja parannetaan 
teollisuusalueiden ja -keskusten 
rautatieyhteyksiä, saa olla enintään 
50 prosenttia;

Or. en
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Tarkistus 419
Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista rautateiden ja 
sisävesiväylien sekä maantieverkoston 
töihin niissä jäsenvaltioissa, joilla ei ole 
alueellaan rautatieverkkoa, tai 
jäsenvaltiossa, jossa on asetuksen (EU) 
N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] 3 artiklan qq 
alakohdassa määritelty eristyksissä oleva 
verkko ilman rautateiden kaukoliikenteen 
tavaraliikennettä; rahoitusosuus voidaan 
korottaa enintään 30 prosenttiin, jos toimet 
koskevat pullonkauloja; rahoitusosuus 
voidaan korottaa enintään 40 prosenttiin, 
jos toimi koskee rajat ylittäviä osuuksia ja 
sillä edistetään rautateiden 
yhteentoimivuutta;

Or. en

Tarkistus 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 60 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 70 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia; rahoitusosuus 
voidaan korottaa 80 prosenttiin, jos toimi 
koskee rautateiden yhteistoimivuuden 
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edistämistä;

Or. en

Tarkistus 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) rautatieliikenne: unionin rahoitustuen 
määrä saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista; 
rahoitusosuus voidaan korottaa 30 
prosenttiin, jos toimi koskee pullonkauloja; 
rahoitusosuus voidaan korottaa 40 
prosenttiin, jos toimi koskee rajat ylittäviä 
osuuksia ja sillä edistetään rautateiden 
yhteentoimivuutta;

Or. en

Perustelu

Töiden yhteisrahoitusmäärien suhteen sisävesiliikennettä ei pitäisi kohdella samalla tavalla 
kuin rautatieliikennettä. Sisävesiliikenteen julkisen rahoituksen tarpeet ovat vähemmän 
tärkeitä kuin rautatiealan, joten sen yhteisrahoitusmääriä voidaan hieman lisätä.
Yhteentoimivuus on sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan kannalta olennainen tekijä 
erityisesti rautatiealalla. Siksi tätä yhteentoimivuutta edistäville toimille pitäisi määrittää 
houkutteleva yhteisrahoitusmäärä.

Tarkistus 422
Vilja Savisaar-Toomast

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 

i) rautatie- ja sisävesiliikenne sekä merten 
moottoritiet: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 30 prosenttia
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kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

tukikelpoisista kustannuksista;
rahoitusosuus voidaan korottaa 
40 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 50 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

Or. en

Tarkistus 423
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

i) rautatie- ja sisävesiliikenne sekä 
maantieliikenne: unionin rahoitustuen 
määrä saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista; 
rahoitusosuus voidaan korottaa 
30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

Or. de

Perustelu

Eri liikennemuotojen on tulevissa rakennushankkeissa vaikutettava multimodaalisesti: niiden 
ei tule kilpailla keskenään vaan täydentää toisiaan, kukin vahvuuksiensa mukaan. Jotta 
multimodaalinen lähestymistapa toteutuu, on myös maanteiden rakentamiseen myönnettävä 
EU:n tukea.

Tarkistus 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i a) sisävesiliikenne: unionin rahoitustuen 
määrä saa olla enintään 30 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;
rahoitusosuus voidaan korottaa 
40 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja tai rajatylittäviä osuuksia;

Or. en

Perustelu

Töiden yhteisrahoitusmäärien suhteen sisävesiliikennettä ei pitäisi kohdella samalla tavalla 
kuin rautatieliikennettä. Sisävesiliikenteen julkisen rahoituksen tarpeet ovat vähemmän 
tärkeitä kuin rautatiealan, joten sen yhteisrahoitusmääriä voidaan hieman lisätä.

Tarkistus 425
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvaan kalustoon, toimet kaikkia 
liikennemuotoja koskevien uusien 
teknologioiden ja innovoinnin 
tukemiseksi sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. ro

Tarkistus 426
Michael Gahler
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemille sekä multimodaalikeskusten 
ja satamien kehittäminen: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla nykyiseen liikkuvaan 
kalustoon: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 25 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. de

Tarkistus 427
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet sellaisten uusien 
teknologioiden tukemiseksi, jotka johtavat 
kestäviin innovaatioihin kaikissa 
liikennemuodoissa, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä meri- ja 
sisävesisatamien ja multimodaalikeskusten 
kehittäminen: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Hankkeiden, joiden tavoitteena on vähentää liikenteen ulkoisvaikutuksia innovatiivisesti, 
pitäisi kattaa kaikki liikennemuodot, kunhan osoitetaan niiden todellinen lisäarvo Euroopan 
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tasolla.

Tarkistus 428
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

ii) sisämaan liikenneyhteydet sisävesi- ja 
merisatamiin ja lentoasemiin, toimet 
sellaisen uuden teknologian 
kehittämiseksi, joka johtaa kestävään 
liikenteeseen ja vähentää kaikenlaisten 
liikennemuotojen ulkoisia kustannuksia, 
sekä satamien ja multimodaalikeskusten 
kehittäminen; unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;

Or. nl

Tarkistus 429
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin sekä 
satamien ja multimodaalikeskusten 
kehittäminen: unionin rahoitustuen määrä
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en
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Tarkistus 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin 
(mukaan lukien maantie-, rautatie ja 
sisävesiyhteydet), merten moottoriteiden 
kehittäminen sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 30 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Merisatamat ovat yksi uuden Euroopan laajuisten verkkojen kehyksen peruspilareista.
Sisämaan liikenneyhteyksillä näihin satamiin (mukaan lukien maantie-, rautatie- ja 
sisävesiyhteydet) pitäisi olla oikeus tiettyyn määrään EU:n rahoitusta. Maantieyhteyksiä ei 
pidä jättää huomiotta, koske ne ovat yhteenliitettävyden kannalta olennaisia.
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Tarkistus 432
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemille, satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy siihen, että enintään 30 prosenttia jälkiasennuksista olemassa olevaan 
liikkuvaan kalustoon on tukikelpoisia.

Tarkistus 433
Isabelle Durant

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin, 
toimet rautateiden tavaraliikenteen melun 
vähentämiseksi jälkiasennuksilla olemassa 
olevaan liikkuvana kalustoon sekä 
satamien ja rautatie-maantieterminaalien
kehittäminen: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en
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Perustelu

Euroopan laajuisten verkkojen yhteisrahoituksella pitäisi tukea vain kestävimpien 
liikennemuotojen kehittämistä.

Tarkistus 434
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 30 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 435
Hubert Pirker

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
infrastruktuuria koskevilla toimenpiteillä 
ja jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä meri- ja 
sisävesisatamien ja multimodaalikeskusten 
kehittäminen: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.
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Or. de

Perustelu

Rautatiemelun vähentäminen luo hyväksyntää kansalaisten keskuudessa, ja tämä puolestaan 
on Euroopan laajuisten liikenneverkkojen myönteisen toteuttamisen perusta. Tarkistusta on 
tarkasteltava yhdessä tarkistuksen 2 kanssa.

Tarkistus 436
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) vähentämään kaupunkialueiden 
altistumista rautateitse ja maanteitse 
tapahtuvan kauttakulkuliikenteen 
kielteisille vaikutuksille;

Or. en

Tarkistus 437
Tanja Fajon

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) 30 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista rajat ylittävien 
maantieosuuksien tukemiseksi 
toteutettaviin toimiin;

Or. en

Perustelu

Rajallinen maantieinfrastruktuurin yhteisrahoitus on EU:n liikennepolitiikan 
(sisämarkkinoiden toiminta) mukaista ja siksi siihen pitäisi varautua. Erityisesti rajatylittäviä 
osuuksia rahoitetaan yleensä liian vähän, vaikka ne ovat usein pullonkauloja.
Yhteisrahoituksen lisääminen on asianmukainen kannuste näiden osuuksien käsittelyyn 
ensisijaisesti.
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Tarkistus 438
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ii a) enintään 30 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista rajat 
ylittävien maantieosuuksien tukemiseksi 
toteutettaviin toimiin.

Or. sl

Perustelu

Tietty osa tieinfrastruktuurin yhteisrahoituksesta on EU:n liikennepolitiikan mukaista 
(sisämarkkinoiden toiminta). Usein puutetta on pääasiassa rajat ylittävien tieosuuksien 
rahoituksesta, vaikka monissa tapauksissa pullonkaulat muodostuvat juuri näillä osuuksilla. 
Entistä suurempi yhteisrahoitus kannustaa merkittävästi nykyaikaistamaan ja kehittämään 
juuri näitä tieosuuksia.

Tarkistus 439
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) 10 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista rajat ylittävien 
maantieosuuksien tukemiseksi 
toteutettaviin toimiin;

Or. en

Tarkistus 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) 10 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista rajat ylittävien 
maantieosuuksien tukemiseksi 
toteutettaviin toimiin;

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus mahdollistaa rahoituksen Verkkojen Eurooppa -välineestä rajatylittäville 
TEN-T-tieverkon osuuksille. Pohjois-Irlanti on Yhdistyneen kuningaskunnan ainoa osa, jolla 
on maaraja toisen jäsenvaltion kanssa. Pohjois-Irlannin rajatylittävien maantieosuuksien 
kehittäminen tuottaa Euroopan tasolla lisäarvoa parantamalla sisämarkkinoille pääsyä 
kahden jäsenvaltion kautta.

Tarkistus 441
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) toimet, joiden tavoitteena on taata 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
matkustajien, kuten pyörätuolia 
käyttävien, lastenrattaita työntävien tai 
pyörää käyttävien tai raskaita 
matkatavaroita kantavien matkustajien, 
esteetön pääsy liikenneinfrastruktuuriin: 
yhteisrahoituksen määrää voidaan 
kasvattaa enintään 20 prosenttiyksiköllä;

Or. en

Tarkistus 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) toimet, joilla estetään 
rautatieliikenteen aiheuttamaa melua tai 
lievennetään sen vaikutuksia 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvaan kalustoon ja parantamalla 
tasoristeyksien turvallisuutta tai 
korvaamalla ne silloilla tai 
alikulkusilloilla: unionin rahoitustuen 
määrä saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;

Or. en

Perustelu

Jotta rautateiden tavaraliikenteen aiheuttamien melupäästöjen vähentämistä koskevat EU:n 
tavoitteet voidaan saavuttaa, melun ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviin 
infrastruktuuria ja liikkuvaa kalustoa koskeviin toimenpiteisiin olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Esittelijöiden mielestä on erityisen tärkeää, että rautatieliikenteen meluvaikutus 
tiheästi asutuilla alueilla otetaan huomioon.

Tarkistus 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) toimet, joilla tuetaan kaikkien 
liikennemuotojen uusia teknologioita ja 
innovaatioita, mukaan lukien 
vaihtoehtoisten polttoaineiden ja 
teknologioiden infrastruktuuri: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. en
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Tarkistus 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) toimet hiilen poistamista kaikista 
liikennemuodoista koskevien uusien 
teknologioiden ja innovoinnin 
tukemiseksi. unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 50 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 445
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) toimet, joilla vähennetään
rautateiden tavaraliikenteen melua 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon, voivat saada 
unionin rahoitustukea enintään 
30 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista, jotta estetään 
rautatieliikenteen ja maantieliikenteen 
välisen kilpailun vääristyminen niin, että 
se haittaisi rautatieliikennettä;

Or. en

Tarkistus 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

ii a) toimet, jotka mahdollistavat hiilen 
poistamisen kaikista liikennemuodoista 
siirtymisellä innovatiivisiin vähähiilisiin 
ja energiatehokkaisiin 
liikenneteknologioihin sekä 
vaihtoehtoisten työntövoimajärjestelmien 
käyttöönoton ja riittävän tuki-
infrastruktuurin tämän siirtymisen 
mahdollistamiseksi; unionin rahoitustuen 
määrä saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;
rahoitusosuutta voidaan tarvittaessa 
korottaa, jos toimi koskee rajatylittäviä 
osuuksia ja edistää EU:n yhteistä etua;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto on selvästi tukikelpoista ja sen 
katsotaan olevan yksi Euroopan laajuisten verkkojen ja Verkkojen Eurooppa -välineen 
kehyksen painopisteistä, mutta siihen ei voida käyttää avustuksia ellei vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuuria oteta mukaan nykyiseen Verkkojen Eurooppa -välineen 
ehdotukseen.

Tarkistus 447
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii a) Toimet uusien teknologioiden ja 
innovoinnin tukemiseksi koskien kaikkia 
kuljetusmuotoja, jotka edistävät 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. de
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Perustelu

Uusilla teknologioilla ja innovaatioilla on usein vastassaan korkeammat markkinoille pääsyn 
rajoitukset kuin jo vakiintuneilla teknologioilla, ja siksi niiden tulisi olla tukikelpoisia.

Tarkistus 448
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii b) sisämaan liikenneyhteydet 
lentoasemille ja toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvaan kalustoon: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 449
Jelko Kacin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) 30 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista rajat ylittävien 
maantieosuuksien tukemiseksi 
toteutettaviin toimiin;

Or. en

Tarkistus 450
Philip Bradbourn
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tiehankkeet, joiden tavoitteena on 
poistaa Euroopan laajuisen 
liikenneverkon pullonkauloja: 
rahoitustuki saa olla enintään 
10 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 451
Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) avustukset uusien veturien 
ostamiseen, kun maksetaan 
romutuskorvaus
i) diesel- tai hybridivetureista, jos päästöt 
vähenevät selvästi verrattuna romutettuun 
diesel- tai hybridiveturiin; rahoitusosuus 
saa olla enintään 20 prosenttia uuden 
veturin tukikelpoisista kustannuksista;
ii) sähkövetureista, jos rajatylittävä 
toiminta on selvästi tehokkaampaa 
verrattuna romutettuun veturiin;
rahoitusosuus saa olla enintään 20 
prosenttia uuden veturin tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. en

Perustelu

Veturien romutuskorvaus (sellaisena kuin sitä sovelletaan jo nyt autoteollisuudessa joissakin 
EU:n 27 jäsenvaltioissa) lisää rautatieliikenteen ympäristöystävällisyyttä ja tehostaa 
saumatonta rajatylittävää liikennettä yhteentoimivien veturien ansiosta.
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Tarkistus 452
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Euroopan rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS): unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 453
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Euroopan rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS): unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

i) Euroopan rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS) ja 
jokitiedotusjärjestelmä (RIS): unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. ro

Tarkistus 454
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Euroopan rautatieliikenteen i) Euroopan rautatieliikenteen 
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hallintajärjestelmä (ERTMS): unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

hallintajärjestelmä (ERTMS) mukaan 
lukien rata- ja veturilaitteet: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. en

Perustelu

Tekstiä on selkiytettävä.

Tarkistus 455
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Euroopan rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS): unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

i) Euroopan rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS) ja toimet, 
joilla vähennetään rautateiden 
tavaraliikenteen melua jälkiasennuksilla 
nykyiseen liikkuvaan kalustoon: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että kansalaiset hyväksyvät rautateiden tavaraliikenteen, vauhditetaan 
vähän melua aiheuttavien junien yhteentoimivuutta ja säästetään rahaa välttämällä 
kalliimmat infrastruktuurin melunlievennystoimenpiteet, EU:n pitäisi tarjota kannusteita 
nykyiseen liikkuvaan kalustoon tehtäviin jälkiasennuksiin.

Tarkistus 456
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta



PE496.338v01-00 64/130 AM\912706FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

i) Euroopan rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS): unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

i) Euroopan rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS) ja 
jokitiedotusjärjestelmät: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) tukitoimet merten moottoriteiden 
kehittämiseksi: unionin rahoitustuen 
määrä saa olla enintään 30 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 458
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Liikenteenhallintajärjestelmät, 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa sekä toimet, joilla tuetaan 
merten moottoriteiden kehittämistä:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) muut liikenteenhallintajärjestelmät 
kuin ERTMS, tavaraliikennepalvelut, 
valvotut pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa sekä toimet, joilla tuetaan 
merten moottoriteiden kehittämistä:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.
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Or. en

Tarkistus 459
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Liikenteenhallintajärjestelmät, 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa sekä toimet, joilla tuetaan 
merten moottoriteiden kehittämistä:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) liikenteenhallintajärjestelmät, 
tavaraliikennepalvelut sekä toimet, joilla 
tuetaan merten moottoriteiden kehittämistä:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Liikenteenhallintajärjestelmät, 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa sekä toimet, joilla tuetaan 
merten moottoriteiden kehittämistä:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) liikenteenhallintajärjestelmät, 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 461
Christine De Veyrac
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Liikenteenhallintajärjestelmät, 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa sekä toimet, joilla tuetaan 
merten moottoriteiden kehittämistä: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) tieliikenteenhallintajärjestelmät (ITS), 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa, toimet, joilla tuetaan merten 
moottoriteiden kehittämistä sekä SESAR-
hankkeen käyttöönottoa: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. fr

Perustelu

Toimijat ovat usein eriarvoisessa asemassa yrittäessään hankkia rahoitusta markkinoilta. 
Näin ollen julkisella rahoitustuella olisi voitava edistää SESAR-hankkeen käyttöönottoa 
kokonaisuudessaan, ei ainoastaan maanpäällisten osien osalta.

Tarkistus 462
Isabelle Durant

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) liikenteenhallintajärjestelmät, 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa sekä toimet, joilla tuetaan 
merten moottoriteiden kehittämistä:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) liikenteenhallintajärjestelmät, yhdistetyt 
liikennepalvelut, valvotut pysäköintialueet 
maantieliikenteen ydinverkossa sekä 
toimet, joilla tuetaan merten moottoriteiden 
kehittämistä: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Euroopan laajuisten verkkojen yhteisrahoituksella pitäisi tukea vain kestävimpien 
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liikennemuotojen kehittämistä.

Tarkistus 463
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Liikenteenhallintajärjestelmät, 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa sekä toimet, joilla tuetaan 
merten moottoriteiden kehittämistä:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) tieliikenteenhallintajärjestelmät (ITS), 
tavaraliikennepalvelut ja valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Liikenteenhallintajärjestelmät, 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa sekä toimet, joilla tuetaan 
merten moottoriteiden kehittämistä:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) liikenteenhallintajärjestelmät, mukaan 
lukien RIS:n, VTMIS:n ja SESARin 
maalla ja aluksella sijaitsevien osien 
käyttöönotto, tavaraliikennepalvelut, 
valvotut pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa sekä toimet, joilla tuetaan 
merten moottoriteiden kehittämistä:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 30 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. en
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Tarkistus 465
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Liikenteenhallintajärjestelmät, 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa sekä toimet, joilla tuetaan 
merten moottoriteiden kehittämistä:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

ii) liikenteen- ja 
logistiikanhallintajärjestelmät, liikenteen 
multimodaalikeskukset, 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 
ydinverkossa sekä toimet, joilla tuetaan 
merten moottoriteiden kehittämistä:
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 466
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) tukitoimet merten moottoriteiden 
kehittämiseksi: unionin rahoitustuen 
määrä saa olla enintään 30 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

ii a) toimet kaikkia liikennemuotoja 
koskevien uusien teknologioiden ja 
innovoinnin tukemiseksi: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 20 
prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 468
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii b) toimet SESARin osien käyttöönoton 
tukemiseksi: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 30 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 469
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 50 prosenttia tutkimusten ja/tai
töiden tukikelpoisista kustannuksista;

(a) unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 50 prosenttia tutkimusten 
tukikelpoisista kustannuksista ja 30 
prosenttia töiden tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. en
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Perustelu

Tässä pitäisi soveltaa samaa erottelua kuin liikennealalla.

Tarkistus 470
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 50 prosenttia tutkimusten ja/tai 
töiden tukikelpoisista kustannuksista;

(a) tutkimuksiin myönnettävissä 
avustuksissa unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 50 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 471
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 50 prosenttia tutkimusten ja/tai 
töiden tukikelpoisista kustannuksista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt

Tarkistus 472
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhteisrahoituksen määrä voidaan (b) yhteisrahoituksen määrä voidaan 
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korottaa enintään 80 prosenttiin sellaisissa 
toimissa, joiden voidaan asetuksen (EU) 
N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivat] 15 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
näytön perusteella katsoa tarjoavan 
merkittävää alueellista tai unionin laajuista
toimitusvarmuutta, lisäävän 
yhteenkuuluvuutta unionissa tai sisältävän 
huomattavan innovatiivisia ratkaisuja.

korottaa enintään 50 prosenttiin sellaisissa 
toimissa, joiden voidaan asetuksen (EU) 
N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivat] 15 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
näytön perusteella katsoa tarjoavan 
merkittävää alueellista tai unionin laajuista 
toimitusvarmuutta, lisäävän 
yhteenkuuluvuutta unionissa, tukevan 
kestävää kehitystä ja uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvien 
energiantuotantolaitosten käyttöönottoa 
tai sisältävän huomattavan innovatiivisia 
ratkaisuja.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvista lähteistä saatavan energian kestävän kehityksen lähtökohtien on oltava samat ja 
toimitusvarmuuden yhtä hyvä.

Tarkistus 473
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhteisrahoituksen määrä voidaan 
korottaa enintään 80 prosenttiin 
sellaisissa toimissa, joiden voidaan
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisten
energiainfrastruktuurien suuntaviivat] 15 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun näytön perusteella katsoa 
tarjoavan merkittävää alueellista tai 
unionin laajuista toimitusvarmuutta, 
lisäävän yhteenkuuluvuutta unionissa tai 
sisältävän huomattavan innovatiivisia 
ratkaisuja.

(b) avustukset töihin: unionin 
rahoitustukea ei myönnetä muuhun kuin 
hankkeisiin,

– jotka ovat yhteistä etua koskevia ja 
kuuluvat asetuksen (EU) N:o xxxx/2012 
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[Energiainfrastruktuurien suuntaviivat]
liitteessä II olevassa 1 kohdan a–d 
alakohdissa ja 2 kohdassa säädettyihin 
luokkiin Kyproksella, Maltalla ja Baltian 
maissa;
– jotka koskevat energiatehokkuutta, 
uusiutuvaa energiaa ja älykkäitä 
sähköverkkoja (siirto- ja jakeluverkkoja);
– joiden unionin yhteisrahoitusosuuksia 
voidaan korottaa enintään 80 prosenttiin 
hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhteisrahoituksen määrä voidaan 
korottaa enintään 80 prosenttiin sellaisissa 
toimissa, joiden voidaan asetuksen (EU) 
N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivat] 15 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
näytön perusteella katsoa tarjoavan 
merkittävää alueellista tai unionin laajuista 
toimitusvarmuutta, lisäävän 
yhteenkuuluvuutta unionissa tai sisältävän 
huomattavan innovatiivisia ratkaisuja.

(b) yhteisrahoituksen määrä voidaan 
korottaa 70 prosenttiin sellaisissa toimissa, 
joiden voidaan asetuksen (EU) N:o 
XXXX/2012 [Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivat] 15 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
näytön perusteella katsoa tarjoavan 
merkittävää alueellista tai unionin laajuista 
toimitusvarmuutta, edistävän kestävää 
kehitystä koskevien tavoitteiden 
saavuttamista tai sisältävän huomattavan 
innovatiivisia ratkaisuja.

Or. pt

Tarkistus 475
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) laajakaistaverkkoja koskevat toimet: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

(a) laajakaistaverkkoja koskevat toimet: 
unionin rahoitustuen määrän on oltava 
oikeasuhtainen ja kohtuullinen suhteessa 
yhteisrahoitukseen osallistuvalle 
yksityiselle toimijalle myönnettävään, 
verkon käyttöä ja siinä tarjottavia 
palveluja koskevaan yksinoikeusaikaan;
yleisesti ottaen liikenteenvaihtojen ja 
tilaajayhteyden eriyttämisen olisi oltava 
pakollista kaikissa tapauksissa, kun 
verkon rakentaminen lopetetaan, silloin 
kun unionin rahoitustuen tai muun 
julkisen rahoituksen osuus on suurempi 
kuin 50 prosenttia hankkeen 
tukikelpoisista kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 476
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä mainittuja yhteisrahoituksen 
määriä voidaan korottaa enintään 10 
prosenttiyksiköllä toimissa, joilla tuotetaan 
eri alojen välistä synergiaa, saavutetaan 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä 
tavoitteita tai vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä. Tätä korotusta ei 
pitäisi soveltaa 11 artiklassa tarkoitettuihin 
yhteisrahoitusmääriin.

5. Edellä mainittuja yhteisrahoituksen 
määriä voidaan korottaa enintään 10 
prosenttiyksiköllä toimissa, joilla tuotetaan 
eri alojen välistä synergiaa, saavutetaan 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä 
tavoitteita, vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä tai laajakaistan 
tapauksessa maaseudun 
laajakaistahankkeissa. Tätä korotusta ei 
pitäisi soveltaa 11 artiklassa tarkoitettuihin 
yhteisrahoitusmääriin.

Or. en
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Tarkistus 477
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä mainittuja yhteisrahoituksen 
määriä voidaan korottaa enintään 10 
prosenttiyksiköllä toimissa, joilla tuotetaan 
eri alojen välistä synergiaa, saavutetaan 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä 
tavoitteita tai vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä. Tätä korotusta ei 
pitäisi soveltaa 11 artiklassa tarkoitettuihin 
yhteisrahoitusmääriin.

5. Edellä mainittuja yhteisrahoituksen 
määriä voidaan korottaa enintään 
10 prosenttiyksiköllä toimissa, joilla 
tuotetaan eri alojen välistä synergiaa, 
saavutetaan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyviä tavoitteita tai 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
kun kyse on investoinneista SEUT-
sopimuksen 349 ja 355 artiklan mukaisille 
luonnonhaitoista kärsiville alueille, 
erityisesti syrjäisimmille alueille. Tätä 
korotusta ei pitäisi soveltaa 11 artiklassa 
tarkoitettuihin yhteisrahoitusmääriin.

Or. pt

Perustelu

Kun yhteistä etua koskeva hanke on valittu syrjäisimmillä alueilla, alueiden pitää hyötyä 
korotetusta tuesta SEUT-sopimuksen 355 ja 349 artiklan mukaisten erityispiirteidensä vuoksi.

Tarkistus 478
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä mainittuja yhteisrahoituksen 
määriä voidaan korottaa enintään 10 
prosenttiyksiköllä toimissa, joilla tuotetaan 
eri alojen välistä synergiaa, saavutetaan
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä 
tavoitteita tai vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä. Tätä korotusta ei 
pitäisi soveltaa 11 artiklassa tarkoitettuihin 
yhteisrahoitusmääriin.

5. Edellä mainittuja yhteisrahoituksen 
määriä voidaan korottaa enintään 10 
prosenttiyksiköllä toimissa, joilla tuotetaan 
eri alojen välistä synergiaa, edistetään 
mitattavissa olevalla tavalla 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä 
tavoitteita tai vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Komissio luo 1 
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päivään elokuuta 2013 mennessä näiden 
kasvaneiden yhteisrahoitusmäärien 
arviointimenetelmän ja 
kelpoisuusperusteet varten. Tätä korotusta 
ei pitäisi soveltaa 11 artiklassa 
tarkoitettuihin yhteisrahoitusmääriin.

Or. en

Tarkistus 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä mainittuja yhteisrahoituksen 
määriä voidaan korottaa enintään 10 
prosenttiyksiköllä toimissa, joilla 
tuotetaan eri alojen välistä synergiaa,
saavutetaan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyviä tavoitteita tai 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.
Tätä korotusta ei pitäisi soveltaa 11 
artiklassa tarkoitettuihin 
yhteisrahoitusmääriin.

5. Edellä mainittuja yhteisrahoituksen 
määriä voidaan korottaa enintään 10 
prosenttiyksiköllä 2 ja 4 kohdissa 
määritetyistä seuraaville toimille 
säädetyistä prosenttiosuuksista:

Or. en

Tarkistus 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä mainittuja yhteisrahoituksen 
määriä voidaan korottaa enintään 
10 prosenttiyksiköllä toimissa, joilla 
tuotetaan eri alojen välistä synergiaa, 
saavutetaan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen 

5. Edellä mainittuja yhteisrahoituksen 
määriä voidaan korottaa enintään 
10 prosenttiyksiköllä tämän artiklan 2–
4 kohdassa säädettyihin 
prosenttiosuuksiin verrattuna seuraavien 
toimien osalta:
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sopeutumiseen liittyviä tavoitteita tai 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. 
Tätä korotusta ei pitäisi soveltaa 
11 artiklassa tarkoitettuihin 
yhteisrahoitusmääriin.

a) kullakin toimella tuotetaan synergiaa 
vähintään kahden Verkkojen Eurooppa 
-välineen kohdealan (liikenne, energia ja 
televiestintä) välillä. Unionin myöntämän 
taloudellisen tuen määrä koostuu 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
alakohtaisesti jakaantuvasta 
rahoituksesta suhteessa kunkin 
kohdealan painoarvoon nähden.
b) toimet, joilla edistetään
ilmastomuutoksen hillitsemiseen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen
liittyviä tavoitteita tai vähentämällä 
kasvihuonekaasupäästöjä.
Tätä korotusta ei pitäisi soveltaa 
11 artiklassa tarkoitettuihin 
yhteisrahoitusmääriin.

Or. it

Tarkistus 481
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio antaa 17 artiklassa 
tarkoitetuissa vuotuisissa ja 
monivuotisissa ohjelmissa ehdotuksia 
perusteiksi, jotka on täytettävä tässä 
asetuksessa säädetyn 
yhteisrahoitusosuuden saamiseksi.

Or. pt



AM\912706FI.doc 77/130 PE496.338v01-00

FI

Tarkistus 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. toimet, jotka parantavat 
liikenneinfrastruktuurin pääsyedellytyksiä 
iäkkäämmille, liikuntarajoitteisille ja 
vammaisille matkustajille.

Or. en

Tarkistus 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valittuihin toimiin myönnettävän 
rahoitustuen määrää mukautetaan kunkin 
hankkeen kustannus-hyötyanalyysin, 
käytettävissä olevien talousarviovarojen 
sekä EU-rahoituksen vipuvaikutuksen 
maksimointitarpeen perusteella.

6. Valittuihin toimiin myönnettävän 
rahoitustuen määrää voidaan mukauttaa
kunkin hankkeen kustannus-
hyötyanalyysin, käytettävissä olevien 
talousarviovarojen sekä EU-rahoituksen 
vipuvaikutuksen maksimointitarpeen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Koheesiorahastosta liikenteen alalla 
siirrettyihin varoihin liittyvät erityiset 
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ehdotuspyynnöt
1. Koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa käytettäviksi 
tarkoitettujen koheesiorahastosta 
siirrettyjen 10 000 000 000 euron osalta 
käynnistetään erityisiä ehdotuspyyntöjä, 
jotka koskevat runkoverkon 
toteuttamishankkeita ainoastaan 
koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa.
2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
annettava paras mahdollinen etusija 
hankkeille, jotka noudattavat 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.
3. Poiketen siitä, mitä 10 artiklassa 
säädetään, koheesiorahaston 
rahoitukseen oikeutetuissa jäsenvaltioissa 
käytettäviksi tarkoitettujen 
koheesiorahastosta siirrettyjen 
10 000 000 000 euron [asetuksen XXX XX 
artikla] osalta rahoituksen 
enimmäismääriä ovat asetuksen (EU) N:o 
XXX2012 [yhteiseen strategiakehykseen 
kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yhteisistä säännöksistä ja 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta] 22 artiklassa ja 110 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
koheesiorahastoon sovellettavat määrät, 
kun kyseessä ovat seuraavat toimet:
(a) avustukset tutkimuksiin;
(b) avustukset töihin:
(b i) rautatie- ja sisävesiliikenne;



AM\912706FI.doc 79/130 PE496.338v01-00

FI

(b ii) toimet rajatylittävien 
maantieosuuksien tukemiseksi;
(b iii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin 
ja lentoasemille, multimodaalikeskusten 
ja satamien kehittäminen;
(c) avustukset 
liikenteenhallintajärjestelmiin ja 
palveluihin:
(c i) eurooppalainen rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS);
(c ii) liikenteenhallintajärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 485
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa käytettäviksi 
tarkoitettujen koheesiorahastosta 
siirrettyjen 10 000 000 000 euron osalta 
käynnistetään erityisiä ehdotuspyyntöjä, 
jotka koskevat runkoverkon 
toteuttamishankkeita ainoastaan 
koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa.

1. Ainoastaan koheesiorahaston 
rahoitukseen oikeutetuissa jäsenvaltioissa 
käytettäviksi tarkoitettujen 
koheesiorahastosta siirrettyjen
[10 000 000 000 euron] osalta 
käynnistetään erityisiä ehdotuspyyntöjä, 
jotka koskevat runkoverkon 
toteuttamishankkeita ainoastaan 
koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa käytettäviksi 
tarkoitettujen koheesiorahastosta 
siirrettyjen 10 000 000 000 euron osalta 
käynnistetään erityisiä ehdotuspyyntöjä, 
jotka koskevat runkoverkon 
toteuttamishankkeita ainoastaan
koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa.

1. Koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa käytettäviksi 
tarkoitettujen koheesiorahastosta 
siirrettyjen [10 000 000 000 euron] osalta 
komission on ehdotettava 
kokonaisrahoitusta koheesiorahaston 
rahoitukseen oikeutetuille jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 487
Roberts Zīle

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa käytettäviksi 
tarkoitettujen koheesiorahastosta 
siirrettyjen 10 000 000 000 euron osalta 
käynnistetään erityisiä ehdotuspyyntöjä, 
jotka koskevat runkoverkon 
toteuttamishankkeita ainoastaan 
koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa.

1. Koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa käytettäviksi 
tarkoitettujen koheesiorahastosta 
siirrettyjen [10 000 000 000 euron] osalta 
käynnistetään erityisiä ehdotuspyyntöjä, 
jotka koskevat runkoverkon (varsinkin sen 
liikennekäytävien) toteuttamishankkeita 
ainoastaan koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Koska koko ydinverkkoon on käytettävissä rajallisesti rahoitusvaroja ja ydinverkon luomisen 
tavoiteaikataulu on vuosi 2030, rahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden on käytettävä 
koheesiorahastosta siirretyt 10 miljardia euroa ydinverkon liikennekäytäviä koskeviin 
hankkeisiin, jotka ovat etusijalla.

Tarkistus 488
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa käytettäviksi 
tarkoitettujen koheesiorahastosta 
siirrettyjen 10 000 000 000 euron osalta 
käynnistetään erityisiä ehdotuspyyntöjä, 
jotka koskevat runkoverkon 
toteuttamishankkeita ainoastaan 
koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa.

1. Koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa kansallisen 
määrärahajaon perusteella käytettäviksi 
tarkoitettujen koheesiorahastosta 
siirrettyjen 10 000 000 000 euron osalta 
käynnistetään erityisiä ehdotuspyyntöjä, 
jotka koskevat runkoverkon ja 
maailmanlaajuisen verkon
toteuttamishankkeita ainoastaan 
koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa.

Or. ro

Tarkistus 489
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
annettava paras mahdollinen etusija 
hankkeille, jotka noudattavat 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin.

Or. lv

Tarkistus 490
Zigmantas Balčytis
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
annettava paras mahdollinen etusija 
hankkeille, jotka noudattavat
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa hankkeiden 
valinnassa on noudatettava
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.

Or. en

Tarkistus 491
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
annettava paras mahdollinen etusija 
hankkeille, jotka noudattavat 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
annettava paras mahdollinen etusija 
hankkeille, jotka noudattavat kunkin 
jäsenvaltion osalta koheesiorahastosta 
tehtyä siirtoa;

Or. en

Tarkistus 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
annettava paras mahdollinen etusija 
hankkeille, jotka noudattavat 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Rahoituskelpoisten 
hankkeiden valinta on toteutettava 31. 
joulukuuta 2016 asti noudattaen
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa. Sellaiset Verkkojen 
Eurooppa -välineeseen siirretyt varat, 
joita ei ole osoitettu johonkin liikenteen 
infrastruktuurihankkeeseen, asetetaan 
1. tammikuuta 2017 alkaen saataville 
kaikissa koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa liikenteen 
infrastruktuurihankkeiden 
rahoittamiseksi Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan asetuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 493
Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
annettava paras mahdollinen etusija 
hankkeille, jotka noudattavat 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.

2. Kyseistä kokonaisrahoitusta
toteutettaessa on annettava paras 
mahdollinen etusija hankkeille, jotka 
noudattavat koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä vaikeuksiin, joita joillakin 
jäsenvaltioilla voi olla hanketeknologian 
alalla, sekä maantieteelliseen tasapainoon 
hankkeiden jakautumisessa.

Or. en
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Tarkistus 494
Roberts Zīle

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
annettava paras mahdollinen etusija 
hankkeille, jotka noudattavat
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin.

Kyseisiä ehdotuspyyntöjä toteutettaessa 
rahoituskelpoisten hankkeiden valinta on 
toteutettava 31 päivään joulukuuta 2017 
asti noudattaen koheesiorahaston 
kansallista määrärahajakoa.

Sellaiset Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen siirretyt varat, joita 
jäsenvaltiot eivät ole osoittaneet johonkin 
liikenteen infrastruktuurihankkeeseen 
määrärahojensa mukaisesti, on 1 päivästä 
tammikuuta 2018 asetettava saataville 
kaikissa koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa liikenteen 
infrastruktuurihankkeiden 
rahoittamiseksi; nämä hankkeet on 
valittava hakemusjärjestyksessä.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan ydinverkon ja varsinkin sen käytävien kehittämisen todellinen edistyminen, 
on säilytettävä jonkin verran kilpailua jäsenvaltioiden välillä myös koheesiorahaston 10 
miljardista eurosta. Määrärahojen on alusta lähtien selvästi vastattava koheesiorahaston 
kansallisia määrärahoja. Väliarvioinnin jälkeen sitomattomat varat on asetettava kaikkien 
koheesiojäsenvaltioiden saataville.
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Tarkistus 495
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 10 artiklassa 
säädetään, koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa käytettäviksi 
tarkoitettujen koheesiorahastosta 
siirrettyjen 10 000 000 000 euron 
[asetuksen XXX XX artikla] osalta 
rahoituksen enimmäismääriä ovat 
asetuksen (EU) N:o XXX2012 [yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta] 22 artiklassa ja 110 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut koheesiorahastoon 
sovellettavat määrät, kun kyseessä ovat 
seuraavat toimet:

3. Poiketen siitä, mitä 10 artiklassa 
säädetään, ainoastaan koheesiorahaston 
rahoitukseen oikeutetuissa jäsenvaltioissa 
käytettäviksi tarkoitettujen 
koheesiorahastosta siirrettyjen 
[10 000 000 000 euron] [asetuksen XXX 
XX artikla] osalta rahoituksen 
enimmäismääriä ovat asetuksen (EU) N:o 
XXX2012 [yhteiseen strategiakehykseen 
kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yhteisistä säännöksistä ja 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta] 22 artiklassa ja 110 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut koheesiorahastoon 
sovellettavat määrät, kun kyseessä ovat 
seuraavat toimet:

Or. en

Tarkistus 496
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 10artiklassa 
säädetään, koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa käytettäviksi 
tarkoitettujen koheesiorahastosta 

3. Poiketen siitä, mitä 10artiklassa 
säädetään, koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa käytettäviksi 
kansallisen määrärahajaon perusteella 
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siirrettyjen 10 000 000 000 euron 
[asetuksen XXX XX artikla] osalta 
rahoituksen enimmäismääriä ovat 
asetuksen (EU) N:o XXX2012 [yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta] 22 artiklassa ja 110 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut koheesiorahastoon 
sovellettavat määrät, kun kyseessä ovat 
seuraavat toimet:

tarkoitettujen koheesiorahastosta 
siirrettyjen 10 000 000 000 euron 
[asetuksen XXX XX artikla] osalta 
rahoituksen enimmäismääriä ovat 
asetuksen (EU) N:o XXX2012 [yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta] 22 artiklassa ja 110 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut koheesiorahastoon 
sovellettavat määrät, kun kyseessä ovat 
seuraavat toimet:

Or. ro

Tarkistus 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jotta voidaan tukea koheesiorahaston 
tukeen oikeutettuja jäsenvaltioita, joilla 
voi olla vaikeuksia suunnitella 
toteuttamisvalmiudeltaan riittäviä, 
laadukkaita ja Euroopan tason lisäarvoa 
tuottavia hankkeita, on kiinnitettävä 
erityistä huomiota Verkkojen Eurooppa 
-välineen ohjelmatukitoimiin, joilla on 
tarkoitus vahvistaa tämä asetuksen 
liitteessä I lueteltuihin hankkeisiin 
liittyvien julkishallinnonalojen ja 
julkisten palvelujen institutionaalisten 
valmiuksia ja lisätä niiden tehokkuutta.
Siirrettyjen varojen mahdollisimman 
hyvän perillemenon varmistamiseksi 
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kaikissa koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa komissio voi 
järjestää lisäehdotuspyyntöjä.

Or. en

Tarkistus 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Koheesiorahastosta siirrettyjä 
[10 000 000 000 euroa] ei saa ottaa 
mukaan koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutettujen jäsenvaltioiden tukikaton 
asettamismenetelmään tukikaton ollessa [ 
...]¹ prosenttia BKT:stä.
_____________________
¹Riippuu monivuotisen rahoituskehyksen 
2014–2020 hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineelle myönnettävää rahoitusta ei pidä 
rajoittaa tukikattoon, joka on 2,5 prosenttia BKT:stä (tai mihinkään muuhunkaan 
enimmäismäärään, joka määritetään monivuotista rahoituskehystä koskevassa yleisessä 
sopimuksessa). Tämä on välttämätöntä sellaisen tilanteen välttämiseksi, jossa koko hanke 
lamaantuu ja keskeytetään, koska jokin hankkeeseen osallistuvista jäsenvaltioista on 
saavuttanut sille osoitetun koheesiorahaston rahoituksen enimmäismäärän.

Tarkistus 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Koheesiorahastosta annettava tuki 
kestävää liikenneinfrastruktuuria 
koskeviin, Euroopan tasolla lisäarvoa 
tuottaviin hankkeisiin, jotka on lueteltu 
Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun 
asetuksen ...../2013/EY liitteessä, on 
pantava täytäntöön 
koheesiorahastoasetuksen ja unionin 
suuntaviivoja Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittämiseksi koskevan 
asetuksen ...../2013/EY mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komission on tehtävä vuosittain 
ehdotus valinnasta koheesiorahaston 
yhteisrahoitusta saaviksi hankkeiksi, jotka 
on määritelty Verkkojen Eurooppa 
-välinettä ja Euroopan laajuista 
liikenneverkkoa koskevissa asetuksissa, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston on 
tehtävä siitä päätös. Komissio on 
vastuussa näiden päätettyjen hankkeiden 
hallinnasta ja toteutuksesta Verkkojen 
Eurooppa -välinettä ja Euroopan 
laajuista liikenneverkkoa ja koskevien 
asetuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 501
Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne; i) rautatie- ja sisävesiliikenne sekä merten 
moottoritiet;

Or. pt

Tarkistus 502
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne; i) maantie-, rautatie- ja sisävesiliikenne;

Or. en

Tarkistus 503
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne; i) rautatie- ja kestävät, purjehduskelpoiset
sisävesiyhteydet;

Or. en

Tarkistus 504
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) toimet rajatylittävien maantieosuuksien 
tukemiseksi;

ii) toimet rajat ylittävien maantieosuuksien 
tukemiseksi ja TEN-T-maantieliikenteen 
ydinverkon tukemiseksi ja mikäli 
jäsenvaltioilla ei ole rautatieverkostoa, 
TEN-T-tieverkon tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) toimet rajatylittävien maantieosuuksien 
tukemiseksi;

ii) toimet rajatylittävien rautatieosuuksien 
tukemiseksi niin, että painopiste on 
rajatylittävissä osuuksissa, jotka on 
hylätty tai katkaistu toisen 
maailmansodan jälkeen;

Or. en

Tarkistus 506
Nuno Teixeira

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) toimet merten moottoriteiden 
kehittämisen tukemiseksi;

Or. pt

Tarkistus 507
Zigmantas Balčytis
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemille, multimodaalikeskusten ja 
satamien kehittäminen:

iii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemille, multimodaalikeskusten, 
myös automaattisten raideleveyden 
vaihtolaitteiden, ja satamien kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemille, multimodaalikeskusten ja 
satamien kehittäminen:

iii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin, 
multimodaalikeskusten, teollisuuden 
sivuraiteiden ja satamien sekä 
yhteyskohtien, kehittäminen asettamalla 
etusijalle rautatieyhteydet;

Or. en

Tarkistus 509
Zigmantas Balčytis

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) kaupunkialueiden rautateitse ja 
maanteitse tapahtuvan 
kauttakulkuliikenteen kielteisille 
vaikutuksille altistumisen vähentäminen;

Or. en
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Tarkistus 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) toimet rautatieliikenteen melun 
vähentämiseksi myös jälkiasennuksilla 
nykyiseen liikkuvaan kalustoon, jotta 
varmistetaan, että Euroopan laajuisessa 
liikenneverkossa noudatetaan melutasoa 
koskevia vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 511
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimet rautatieliikenteen melun 
vähentämiseksi myös jälkiasennuksilla 
nykyiseen liikkuvaan kalustoon, jotta 
varmistetaan, että Euroopan laajuisessa 
liikenneverkossa noudatetaan melutasoa 
koskevia vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – c alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) eurooppalainen rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS);

i) eurooppalainen rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS); 
jokitiedotusjärjestelmä (RIS) ja 
laivaliikenteen ohjaus- ja 
informaatiopalvelut (VTMIS);

Or. en

Tarkistus 513
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) liikenteenhallintajärjestelmät. ii) muut liikenteenhallintajärjestelmät kuin 
ERTMS.

Or. en

Tarkistus 514
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) rautateiden tavaraliikenteen melun 
vähentäminen sen lähteellä.

Or. en

Tarkistus 515
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio peruuttaa asianmukaisesti 
perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta 
sellaisille toimille myönnetyn rahoitustuen, 
joita ei ole aloitettu yhden vuoden kuluessa 
tuen myöntämisehdoissa asetetusta toimen 
alkamispäivästä.

1. Komissio peruuttaa asianmukaisesti 
perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta 
sellaisille toimille myönnetyn rahoitustuen, 
joita ei ole aloitettu kahden vuoden 
kuluessa tuen myöntämisehdoissa 
asetetusta toimen alkamispäivästä.

Or. en

Tarkistus 516
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hankkeen toteuttamisessa on menetelty
unionin lainsäädännön vastaisesti;

(a) edunsaajat ja hankkeen toteuttajat 
ovat hankkeen toteuttamisessa menetelleet
unionin lainsäädännön ja erityisesti työ-, 
sosiaali- tai ympäristölainsäädännön 
vastaisesti;

Or. fr

Tarkistus 517
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tämä hankkeen edistymisen arvioinnin 
seurauksena, erityisesti jos toimen 
toteuttaminen on viivästynyt merkittävästi.

(c) tämä hankkeen edistymisen arvioinnin 
seurauksena, erityisesti jos toimen 
toteuttaminen on viivästynyt merkittävästi
tai perusteettomasti.

Or. fr
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Tarkistus 518
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi pyytää myönnetyn 
rahoitustuen takaisinmaksua, jos 
rahoitustukea saavaa tointa ei ole saatettu 
päätökseen kahden vuoden kuluessa 
rahoitustuen myöntämisehdoissa 
asetetusta päättymispäivästä.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 519
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi pyytää myönnetyn 
rahoitustuen takaisinmaksua, jos 
rahoitustukea saavaa tointa ei ole saatettu 
päätökseen kahden vuoden kuluessa 
rahoitustuen myöntämisehdoissa asetetusta 
päättymispäivästä.

3. Komissio voi pyytää myönnetyn 
rahoitustuen takaisinmaksua, jos 
rahoitustukea saavaa tointa ei ole saatettu 
päätökseen neljän vuoden kuluessa 
rahoitustuen myöntämisehdoissa asetetusta 
päättymispäivästä.

Or. it

Perustelu

On suositeltavaa asettaa uudelleen voimaan nykyisessä TEN-rahoitusasetuksessa 680/2007 
säädetty määräaika, joka on neljä vuotta.

Tarkistus 520
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio voi pyytää myönnetyn 
rahoitustuen takaisinmaksua, jos EU:n 
yhteisrahoittamaa infrastruktuuria ei ole 
käytetty tai se on hylätty tai purettu.

Or. en

Tarkistus 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos jokin toimi on viivästynyt yli 
vuoden ennakkoaikataulustaan ja 
erityisesti silloin, jos jäsenvaltio ei voi 
taata riittävää rahoitusta rahoituskriisin 
vaikutusten vuoksi, komissio voi 
keskeyttää sen ja arvioida mahdollisuutta 
parantaa olemassa olevaa 
infrastruktuuria nopeampana 
vaihtoehtona;

Or. en

Tarkistus 522
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten tekemistä komissio tutkii 
tapauksen ja ilmoittaa asianomaisille 
edunsaajille, jotta nämä voivat esittää 
huomionsa annetussa ajassa.

4. Ennen 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten tekemistä komissio tutkii 
tapauksen ja ilmoittaa asianomaisille 
edunsaajille, jotta nämä voivat esittää 
huomionsa annetussa ajassa. Se ilmoittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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kaikista 17 artiklan mukaisesti tehdyistä 
ohjelmien vuotuista hyväksymistä 
koskevista päätöksistä.

Or. en

Tarkistus 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Jotta voidaan taata laaja ja reilu kilpailu 
hankkeista, joita rahoitetaan Verkkojen 
Eurooppa -välineen avustuksella, täytyy 
sopimusmuodon vastata hankkeelle 
asetettuja tavoitteita ja 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 524
Werner Langen
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 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 525
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Seuraavia rahoitusvälineitä voidaan 
käyttää:

3. Jos jäsenvaltio tai 9 artiklassa mainittu 
oikeussubjekti sitä selvästi vaatii hanke-
ehdotuksessaan, voidaan käyttää
seuraavia rahoitusvälineitä:

Or. en

Perustelu

Kyseisistä rahoitusvälineistä on selvästi ilmoitettava ja ne on sisällytettävä 
rahoituskehysluonnokseen, joka koskee jäsenvaltion tai tukeen oikeutetun oikeussubjektin 
ehdottamaa hanketta.

Tarkistus 526
Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. (c) rahoitusvälineet, joilla on 
tarkoitus helpottaa yksityisiä investointeja 
sellaisten innovatiivisten teknologioiden 
käyttöönottoon, joihin investoimisessa on 
suuria riskejä.

Or. en

Tarkistus 527
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lainat ja/tai takaukset, joihin käytetään 
riskinjakovälineitä, mukaan lukien 
hankejoukkovelkakirjojen 
takausjärjestelmät, joita rahoituslaitos 
antaa omista varoistaan ja joita koskeviin 
varauksiin ja/tai pääomien kohdentamiseen 
unioni osallistuu;

b) lainat ja/tai takaukset, joihin käytetään 
riskinjakovälineitä, mukaan lukien muun 
muassa hankejoukkovelkakirjojen 
takausjärjestelmät, joita rahoituslaitos 
antaa omista varoistaan ja joita koskeviin 
varauksiin ja/tai pääomien kohdentamiseen 
unioni osallistuu;

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on nimenomaan selvittää, että hankejoukkovelkakirjojen luoton lisääminen on 
yksi useista mahdollisista välineistä.

Tarkistus 528
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) erityiset rahoitusvälineet, jotka 
edistävät yksityisiä investointeja otettaessa 
käyttöön uusia innovatiivisia 
teknologioita, joissa on korkea 
investointiriski;

Or. de

Tarkistus 529
Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) mikä tahansa muu rahoitusväline. c) rahoitusvälineet, joilla on tarkoitus 
helpottaa yksityisiä investointeja sellaisiin 
infrastruktuurihankkeisiin, joissa 
käytetään uusia teknologioita ja 
innovaatioita, jotka parantavat jonkin 
liikennemuodon ympäristökestävyyttä ja 
joihin tehtyjen investointien riskit ovat 
suuria.

Or. en

Perustelu

Uusia rahoitusvälineitä ehdotetaan infrastruktuuri-investointien helpottamiseksi. Erityisesti 
innovatiivisilla ja uusilla teknologioilla on rahoitushaasteita, ennen kuin niistä tulee 
valtavirtaa. Siksi niille tarkoitetut välineet ovat ratkaisevan tärkeitä ja auttavat uusia 
teknologioita turvaamaan riittävän rahoituksen, jotta ne voivat kehittyä ja kerätä kokemuksia 
saadakseen pääoma perinteisistä rahoitusmekanismeista.

Tarkistus 530
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) mikä tahansa muu rahoitusväline. c) rahoitusvälineet, joilla on tarkoitus 
helpottaa yksityisiä investointeja sellaisiin 
infrastruktuurihankkeisiin, joissa 
käytetään uusia teknologioita ja 
innovaatioita, jotka parantavat jonkin 
liikennemuodon ympäristökestävyyttä ja 
joihin tehtyjen investointien riskit ovat 
suuria.

Or. en

Tarkistus 531
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) rahoitusvälineet, joilla on tarkoitus 
helpottaa yksityisiä investointeja sellaisiin 
infrastruktuurihankkeisiin, joissa 
käytetään uusia teknologioita ja 
innovaatioita, jotka parantavat jonkin 
liikennemuodon ympäristökestävyyttä ja 
joihin tehtyjen investointien riskit ovat 
suuria.

Or. en

Perustelu

Uusia rahoitusvälineitä ehdotetaan infrastruktuuri-investointien helpottamiseksi. Erityisesti 
innovatiivisilla ja uusilla teknologioilla on rahoitushaasteita, ennen kuin niistä tulee 
valtavirtaa. Nykyiset välineet (kuten Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
lainavakuusväline) eivät pysty tukemaan innovatiivisia hankkeita, joiden riskiprofiili on suuri 
ja joiden käyttömaksuja on vaikea ennustaa.

Tarkistus 532
Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineistä tuetut toimet on 
valittava hakemusjärjestyksessä ja niissä 
on pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä vähitellen
maantieteelliseen hajauttamiseen 
jäsenvaltioiden kesken.

1. Rahoitusvälineistä tuetut toimet on 
valittava hakemusjärjestyksessä ja niissä 
on pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä maantieteelliseen 
hajauttamiseen jäsenvaltioiden kesken.

Or. en

Tarkistus 533
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineistä tuetut toimet on 
valittava hakemusjärjestyksessä ja niissä 
on pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä vähitellen
maantieteelliseen hajauttamiseen 
jäsenvaltioiden kesken.

1. Rahoitusvälineistä tuetut toimet on 
valittava hakemusjärjestyksessä ja niissä 
on pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä maantieteelliseen 
hajauttamiseen unionin jäsenvaltioiden ja 
alueiden kesken.

Or. pt

Perustelu

Alakohtaisessa ja maantieteellisessä hajauttamisessa on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
lisäksi unionin alueet.

Tarkistus 534
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineistä tuetut toimet on 
valittava hakemusjärjestyksessä ja niissä 
on pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä vähitellen 
maantieteelliseen hajauttamiseen 
jäsenvaltioiden kesken.

1. Rahoitusvälineistä tuetut toimet on 
valittava alakohtaisen ja alueellisen 
monipuolistamisen perusteella 3 ja 
4 artiklan mukaisesti sekä vähitellen 
maantieteelliseen hajauttamiseen 
jäsenvaltioiden kesken.

Or. ro

Tarkistus 535
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineistä tuetut toimet on 
valittava hakemusjärjestyksessä ja niissä
on pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä vähitellen 
maantieteelliseen hajauttamiseen 
jäsenvaltioiden kesken.

1. Rahoitusvälineistä tuetuissa toimissa on 
pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä vähitellen 
maantieteelliseen hajauttamiseen 
jäsenvaltioiden kesken.

Or. en

Perustelu

Hankkeilla pitää olla paremmat valintaperusteet.

Tarkistus 536
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineistä tuetut toimet on 1. Rahoitusvälineistä tuetut toimet on 
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valittava hakemusjärjestyksessä ja niissä 
on pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä vähitellen 
maantieteelliseen hajauttamiseen 
jäsenvaltioiden kesken.

valittava toteuttamisvalmiuden perusteella
ja niissä on pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä maantieteelliseen 
tasapainoon jäsenvaltioiden kesken.

Or. en

Tarkistus 537
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineistä tuetut toimet on 
valittava hakemusjärjestyksessä ja niissä
on pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä vähitellen 
maantieteelliseen hajauttamiseen 
jäsenvaltioiden kesken.

1. Rahoitusvälineistä tuetuissa toimissa on 
pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä vähitellen
maantieteelliseen hajauttamiseen 
jäsenvaltioiden kesken.

Or. en

Tarkistus 538
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineistä tuetut toimet on 
valittava hakemusjärjestyksessä ja niissä 
on pyrittävä alakohtaiseen 
monipuolistamiseen 3 ja 4 artiklan 
mukaisesti sekä vähitellen 
maantieteelliseen hajauttamiseen 
jäsenvaltioiden kesken.

1. Rahoitusvälineiden osalta 
tukikelpoisten toimien avulla on pyrittävä 
tämän asetuksen 17 artiklan mukaisesti 
alakohtaiseen ja maantieteelliseen 
monipuolistamiseen jäsenvaltioiden kesken 
sekä seuraavien vaatimusten 
täyttämiseen:
a) Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
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saavuttaminen;
b) eurooppalaisen lisäarvon tuominen;
c) vääristymättömän kilpailun 
varmistaminen sisämarkkinoilla;
d) vipu- tai kerrannaisvaikutuksen 
luominen unionin tuen osalta.

Or. pt

Tarkistus 539
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rahoitusvälineillä on pyrittävä 
säilyttämään unionin talousarviosta 
myönnettyjen varojen arvo. 
Rahoitusvälineistä voi olla mahdollista 
saada tuottoa, joka auttaa saavuttamaan 
muiden kumppanien tai investoijien 
tavoitteet.

3. Rahoitusvälineillä on pyrittävä 
säilyttämään unionin talousarviosta 
myönnettyjen varojen arvo. 
Rahoitusvälineistä voi olla mahdollista 
saada tuottoa vaarantamatta millään 
tavalla tämän asetuksen mukaisesti 
tuettujen toimien toteuttamista tai 
siirtämättä vastuita EU:n talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 540
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rahoitusvälineillä on pyrittävä 
säilyttämään unionin talousarviosta 
myönnettyjen varojen arvo. 
Rahoitusvälineistä voi olla mahdollista 
saada tuottoa, joka auttaa saavuttamaan 
muiden kumppanien tai investoijien 

3. Rahoitusvälineillä on pyrittävä 
säilyttämään unionin talousarviosta 
myönnettyjen varojen arvo.
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tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 541
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rahoitusvälineitä voi yhdistää unionin 
talousarviosta esimerkiksi tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettaviin avustuksiin.

4. Rahoitusvälineitä voi yhdistää unionin 
talousarviosta esimerkiksi tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettaviin avustuksiin
noudattaen III lukua; tämän artiklan 
mukaisesti tuettujen avustusten osuus saa 
olla enintään 15 prosenttia kullekin alalle 
5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
myönnettävistä määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 542
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rahoitusvälineitä voi yhdistää unionin 
talousarviosta esimerkiksi tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettaviin avustuksiin.

4. Rahoitusvälineitä voi yhdistää unionin 
talousarviosta esimerkiksi tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettaviin avustuksiin sillä 
edellytyksellä, että se on välttämätöntä 
hankkeen kannattavuudelle.

Or. pt

Tarkistus 543
Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Työohjelmissa voidaan vahvistaa 
lisäedellytyksiä alakohtaisten 
erityistarpeiden mukaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 544
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy monivuotiset ja 
vuotuiset työohjelmat kullekin alalle. 
Komissio voi myös hyväksyä useamman 
kuin yhden alan kattavia monivuotisia ja 
vuotuisia työohjelmia. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Sen jälkeen kun 10 ja 11 artiklan 
mukaiset ehdotuspyynnöt on saatu 
päätökseen, komissio hyväksyy 
monivuotiset ja vuotuiset työohjelmat 
kullekin alalle. Komissio voi myös 
hyväksyä useamman kuin yhden alan 
kattavia monivuotisia ja vuotuisia 
työohjelmia. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 545
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy monivuotiset ja 
vuotuiset työohjelmat kullekin alalle. 
Komissio voi myös hyväksyä useamman 

1. Komissio hyväksyy monivuotiset ja 
vuotuiset työohjelmat kullekin alalle. 
Komissio voi myös hyväksyä useamman 
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kuin yhden alan kattavia monivuotisia ja 
vuotuisia työohjelmia. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

kuin yhden alan kattavia monivuotisia ja 
vuotuisia työohjelmia. Kyseiset delegoidut 
säädökset hyväksytään tämän asetuksen 5 
artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

EP:n valvontaoikeuden turvaamiseksi monivuotiset ja vuotuiset työohjelmat olisi hyväksyttävä 
delegoitujen säädösten avulla.

Tarkistus 546
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Monivuotisia työohjelmia on 
tarkasteltava uudelleen ainakin niiden 
toteutuksen puolivälissä. Komissio muuttaa 
monivuotista työohjelmaa tarvittaessa 
täytäntöönpanosäädöksellä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Monivuotisia työohjelmia on 
tarkasteltava uudelleen ainakin niiden 
toteutuksen puolivälissä. Komissio muuttaa 
monivuotista työohjelmaa tarvittaessa 
täytäntöönpanosäädöksellä. Kyseiset 
delegoidut säädökset hyväksytään tämän 
asetuksen 25 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

EP:n valvontaoikeuden turvaamiseksi olisi sovellettava delegoituja säädöksiä koskevaa 
menettelyä.

Tarkistus 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta



AM\912706FI.doc 109/130 PE496.338v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Liikennealalla on hyväksyttävä 
monivuotisia työohjelmia tämän asetuksen 
liitteessä olevassa I osassa luetelluille 
yhteistä etua koskeville hankkeille.

Liikennealalla on hyväksyttävä 
monivuotinen työohjelma tämän asetuksen 
liitteessä olevassa I osassa luetelluille 
yhteistä etua koskeville hankkeille.

Or. en

Tarkistus 548
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liikennealalla on hyväksyttävä 
monivuotisia työohjelmia tämän asetuksen 
liitteessä olevassa I osassa luetelluille 
yhteistä etua koskeville hankkeille.

Liikennealalla on hyväksyttävä 
monivuotisia työohjelmia tämän asetuksen 
liitteessä olevassa I osassa luetelluille 
yhteistä etua koskeville hankkeille, joissa 
vähemmän saastuttaville 
liikennemuodoille kohdennettujen 
varojen prosenttiosuuden on oltava 
vähintään 85 prosenttia liikenteen 
kokonaisbudjetista.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selvennös, jotta tämä olisi yhdenmukainen liikepolitiikan valkoisen kirjan kanssa. 
Sen mukaan EU sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia alle vuoden 
1990 tason vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus 549
Bogusław Liberadzki

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

Liikennealalla on hyväksyttävä 
monivuotisia työohjelmia tämän asetuksen 
liitteessä olevassa I osassa luetelluille 
yhteistä etua koskeville hankkeille.

Liikennealalla on hyväksyttävä 
monivuotisia työohjelmia tämän asetuksen 
liitteessä olevassa I osassa luetelluille 
yhteistä etua koskeville hankkeille, joissa 
vähemmän saastuttaville 
liikennemuodoille kohdennettujen 
varojen prosenttiosuuden on oltava 
vähintään 85 prosenttia liikenteen 
kokonaisbudjetista.

Or. en

Perustelu

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia alle vuoden 1990 
tason vuoteen 2020 mennessä. Tämä on myös yksi vuoden 2011 valkoisen kirjan tavoitteista, 
minkä pitäisi näkyä Verkkojen Eurooppa -välineessä.

Tarkistus 550
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liikennealalla on hyväksyttävä
monivuotisia työohjelmia tämän asetuksen 
liitteessä olevassa I osassa luetelluille 
yhteistä etua koskeville hankkeille.

Liikennealalla on hyväksyttävä
monivuotinen työohjelma:

– tämän asetuksen liitteessä olevassa I 
osassa luetelluille yhteistä etua koskeville 
hankkeille;
– ydinverkon ja ydinverkkokäytävien 
toteuttamista helpottaville yhteistä etua 
koskeville hankkeille.

Or. nl

Perustelu

Ydinverkon liikennekäytävät ovat erittäin tärkeitä uudelle TEN-T-verkolle. Unionin varoja 
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olisi kuitenkin voitava osoittaa myös hankkeisiin, joita ei ole mainittu liitteessä I. Tämän 
edellytyksenä on luonnollisesti se, että näillä hankkeilla tuetaan ydinverkon tai 
ydinverkkokäytävien toteuttamista.

Tarkistus 551
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kokonaisrahoituksen on oltava 80–85 
prosenttia 5 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuista 
talousarviovaroista.

Kokonaisrahoituksen on oltava 
55 prosenttia 5 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuista 
talousarviovaroista.

Or. en

Tarkistus 552
Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kokonaisrahoituksen on oltava 80–85 
prosenttia 5 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuista 
talousarviovaroista.

Kokonaisrahoituksen on oltava 50–55 
prosenttia 5 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuista 
talousarviovaroista.

Or. en

Tarkistus 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Liitteessä olevassa I osassa eritellyt 
hankkeet eivät sido jäsenvaltioita niiden 
ohjelmasuunnittelupäätöksissä. Päätös 
näiden hankkeiden täytäntöönpanosta 
kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja 
riippuu julkisesta rahoituskyvystä sekä 
jäsenvaltioiden sosioekonomisista 
edellytyksistä asetuksen (EU) N:o 
XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] 7 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että jäsenvaltioita ei vaadita toteuttamaan hankkeita, jotka ovat 
liitteessä I etukäteen määriteltyjen hankkeiden luettelossa, jos ne osoittautuvat 
kannattamattomiksi. Monet näistä hankkeista ovat vielä suunnitteluvaiheessa, ja tällä 
tarkistuksella varaudutaan siihen, että jäsenvaltioiden julkinen rahoituskyky toteutuksen 
ajankohtana otetaan huomioon.

Tarkistus 554
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Energia- ja televiestintäalojen 
monivuotisissa työohjelmissa on 
määriteltävä strateginen suunta yhteistä 
etua koskeville hankkeille, ja niihin voi 
sisältyä yksittäisiä yhteistä etua koskevia 
hankkeita.

4. Energia- ja televiestintäalojen 
monivuotisissa työohjelmissa määritellään
strateginen suunta yhteistä etua koskeville 
hankkeille.

Or. pt

Tarkistus 555
Sabine Wils
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liikenne-, energia- ja televiestintäaloilla 
on hyväksyttävä alakohtaiset vuotuiset 
työohjelmat niille yhteistä etua koskeville 
hankkeille, jotka eivät sisälly monivuotisiin 
ohjelmiin.

5. Liikenne-, energia- ja televiestintäaloilla 
on hyväksyttävä alakohtaiset vuotuiset 
työohjelmat niille yhteistä etua koskeville 
hankkeille, jotka eivät sisälly monivuotisiin 
ohjelmiin, noudattaen samalla 
liikennealalla varausta, jonka mukaan 
vähintään 85 prosenttia käytettävissä 
olevista varoista on kohdennettava 
vähemmän saastuttaville 
liikennemuodoille.

Or. en

Perustelu

Vuotuisissa työohjelmissa kannattaa säilyttää sama johdonmukaisuus kohdennettaessa 
tiettyjä prosenttiosuuksia liikennealan varoista vähemmän saastuttaville liikennemuodoille 
monivuotisen työohjelman mukaisesti.

Tarkistus 556
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio julkaisee vuosittain 
tulostaulun, joka kuvaa kaikkien 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
sisältyvien hankkeiden edistymistä.

Or. en

Tarkistus 557
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio vahvistaa monivuotisia ja 
alakohtaisia vuotuisia työohjelmia 
laatiessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen valinta- ja 
ratkaisuperusteet seuraavissa säädettyjen 
tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti:

6. Komissio vahvistaa monivuotisia ja 
alakohtaisia vuotuisia työohjelmia 
laatiessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen valinta- ja 
ratkaisuperusteet tämän asetuksen 3 ja 
4 artiklan ja seuraavissa säädettyjen 
tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 558
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio vahvistaa monivuotisia ja 
alakohtaisia vuotuisia työohjelmia 
laatiessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen valinta- ja 
ratkaisuperusteet seuraavissa säädettyjen 
tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti:

6. Komissio vahvistaa monivuotisia ja 
alakohtaisia vuotuisia työohjelmia 
laatiessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen valinta- ja 
ratkaisuperusteet tämän asetuksen 3 ja 
4 artiklassa, asetuksessa (EU) 
N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat], 
asetuksessa (EU) N:o XXX 2012 
[Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivat] tai 
asetuksessa (EU) N:o XXX/2012 
[tietoyhteiskunnan suuntaviivat]
säädettyjen tavoitteiden ja painopisteiden 
mukaisesti. Huomioon on otettava 
seuraavat tekijät:
a) toimen toteuttamiskelpoisuus hankkeen 
suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa ja 
ehdotetun toteutustavan vakaus;
b) unionin tuen vipuvaikutus 
yhtenäismarkkinoiden julkisille ja 
yksityisille investoinneille;
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c) tarve ratkaista erityisiä 
rahoitusongelmia ja 
markkinarahoituksen puute sekä 
hankkeen luonne ja kiireellisyys;
d) kustannus-hyötysuhde ottaen 
huomioon taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset, 
kasvihuonekaasupäästöt ja/tai muut 
ympäristövaikutukset sekä 
saavutettavuus;
e) rajatylittävä ulottuvuus ja pyrkimys 
jäsenvaltioiden eristäytyneisyyden 
vähentämiseksi tai poistamiseksi kaikilla 
aloilla.

Or. pt

Tarkistus 559
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikenteen osalta asetus (EU) N:o 
XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat];

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 560
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) energian osalta asetus (EU) N:o 
XXXX/2012 [Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivat];

Poistetaan.
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Or. pt

Tarkistus 561
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) televiestinnän osalta asetus (EU) N:o 
XXXX/2012 [tietoyhteiskunnan 
suuntaviivat].

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 562
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Työohjelmia on koordinoitava 
liikenteen, energian ja televiestinnän 
välisen synergian hyödyntämiseksi, 
erityisesti sellaisilla aloilla kuin älykkäät 
energiaverkot, sähköinen liikkuvuus ja 
älykkäät ja kestävät liikennejärjestelmät.
Monialaisia ehdotuspyyntöjä voidaan 
hyväksyä.

7. Työohjelmia on koordinoitava 
liikenteen, energian ja televiestinnän 
välisen synergian hyödyntämiseksi, 
erityisesti sellaisilla aloilla kuin älykkäät 
energiaverkot, sähköinen liikkuvuus 
(mukaan lukien junat, raitiotiet, 
sähköpyörät ja sähköautot) ja älykkäät ja 
kestävät liikennejärjestelmät. Monialaisia 
ehdotuspyyntöjä voidaan hyväksyä.

Or. en

Tarkistus 563
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
20 artikla
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Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Delegoidut säädökset
Siirretään komissiolle valta antaa 
liitteessä säädettyjen luetteloiden lisäyksiä 
tai muutoksia koskevia delegoituja 
säädöksiä 25 artiklan mukaisesti.]

Or. en

Tarkistus 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Delegoidut säädökset
Siirretään komissiolle valta antaa 
liitteessä säädettyjen luetteloiden lisäyksiä 
tai muutoksia koskevia delegoituja 
säädöksiä 25 artiklan mukaisesti.]

Or. en

Tarkistus 565
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
liitteessä säädettyjen luetteloiden lisäyksiä 
tai muutoksia koskevia delegoituja 
säädöksiä 25 artiklan mukaisesti.]

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Tärkeät päätökset olisi ehdottomasti tehtävä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tarkistus 566
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa liitteessä 
säädettyjen luetteloiden lisäyksiä tai 
muutoksia koskevia delegoituja säädöksiä 
25 artiklan mukaisesti.]

Siirretään komissiolle valta antaa liitteessä 
säädettyjen luetteloiden lisäyksiä tai 
muutoksia koskevia delegoituja säädöksiä 
25 artiklan mukaisesti ja toteuttaa 
alakohtaisia tai useita aloja kattavia 
monivuotisia ja vuotuisia työohjelmia 
17 artiklan mukaisesti.]

Or. en

Perustelu

Tarvitaan viittaus delegoituja säädöksiä koskevaan menettelyyn.

Tarkistus 567
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava liikenne-
ja energia-alojen hankkeissa toimien 
teknisestä seurannasta ja varainhoidon 
valvonnasta tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa ja varmennettava, että 
hankkeissa ja hankkeiden osissa 
aiheutuneet kulut ovat oikeita ja 
vaatimustenmukaisia. Jäsenvaltiot voivat 
pyytää komissiota osallistumaan paikan 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava liikenne-
ja energia-alojen hankkeissa toimien 
teknisestä seurannasta ja varainhoidon 
valvonnasta, myös niiden toimien, joilla 
varmistetaan kuulemismenettelyjen käyttö 
ja EU:n asiaankuuluvan ympäristöä ja 
ilmastonmuutosta koskevan 
lainsäädännön noudattaminen, tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa ja 
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päällä tehtäviin tarkastuksiin. varmennettava, että hankkeissa ja 
hankkeiden osissa aiheutuneet kulut ovat 
oikeita ja vaatimustenmukaisia.
Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota 
osallistumaan paikan päällä tehtäviin 
tarkastuksiin.

Or. en

Perustelu

Kyseisen jäsenvaltion on valvottava kunkin toimen kaikkia vaiheita ja sitoumuksia.

Tarkistus 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti televiestintäalalla kansallisten 
sääntelyviranomaisten on pyrittävä kaikin 
tavoin varmistamaan oikeusvarmuus ja 
investointiedellytykset, jotka helpottavat 
tämän asetuksen mukaista unionin 
rahoitustukea saavien hankkeiden 
toteuttamista.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan 
oikeusvarmuus ja investointiedellytykset, 
jotka helpottavat tämän asetuksen mukaista 
unionin rahoitustukea saavien hankkeiden 
toteuttamista.

Or. pt

Tarkistus 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle 
jatkuvasti – tapauksen mukaan käyttäen 
interaktiivisia maantieteellisiä ja teknisiä 
tietojärjestelmiä, jollainen Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen tapauksessa 

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle 
jatkuvasti – tapauksen mukaan käyttäen 
interaktiivisia maantieteellisiä ja teknisiä 
tietojärjestelmiä, jollainen Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen tapauksessa 
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on TENtec – yhteistä etua koskevien 
hankkeiden edistymisestä ja sitä varten 
tehdyistä investoinneista, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin 
käytetyn tuen määrä.

on TENtec – yhteistä etua koskevien 
hankkeiden edistymisestä ja sitä varten 
tehdyistä investoinneista, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin 
käytetyn tuen määrä. TENtecin on oltava 
julkisesti ja helposti saatavilla. Se sisältää 
hankekohtaisia ja päivitettyjä tietoja EU:n 
yhteisrahoituksen muodoista ja määristä 
sekä kunkin hankkeen etenemisestä.

Or. en

Tarkistus 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle 
jatkuvasti – tapauksen mukaan käyttäen 
interaktiivisia maantieteellisiä ja teknisiä 
tietojärjestelmiä, jollainen Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen tapauksessa 
on TENtec – yhteistä etua koskevien 
hankkeiden edistymisestä ja sitä varten 
tehdyistä investoinneista, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin 
käytetyn tuen määrä.

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle 
säännöllisesti – tapauksen mukaan 
käyttäen interaktiivisia maantieteellisiä ja 
teknisiä tietojärjestelmiä, jollainen 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
tapauksessa on TENtec – yhteistä etua 
koskevien hankkeiden edistymisestä ja sitä 
varten tehdyistä investoinneista, mukaan 
lukien ilmastonmuutokseen liittyviin 
tavoitteisiin käytetyn tuen määrä.

Or. pt

Tarkistus 571
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen mukaisesti rahoitetaan 
ainoastaan toimia, jotka ovat unionin 
lainsäädännön ja asiaankuuluvan unionin 

Tämän asetuksen mukaisesti rahoitetaan 
ainoastaan toimia, jotka ovat unionin 
politiikan mukaisia ja joiden osalta 
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politiikan mukaisia. edunsaajat ja hankkeen toteuttajat 
noudattavat unionin lainsäädännössä ja 
hankkeeseen osallistuvan jäsenvaltion (tai 
osallistuvien jäsenvaltioiden) 
lainsäädännössä asetettuja velvoitteitaan, 
etenkin sosiaali-, työ-, ja 
ympäristölainsäädännön alalla.

Or. fr

Tarkistus 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos suurhanke ei vastaa 
13 a artiklassa mainittuja yleisiä 
periaatteita, sitä ei voida tukea Verkkojen 
Eurooppa -välineen avustuksella. 
Komissio järjestää kyseiselle jäsenvaltiolle 
mahdollisuuden saattaa hanke edellä 
mainittujen yleisten periaatteiden 
mukaiseksi.

Or. de

Tarkistus 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa välineen 
koordinointikomitea. Tämä komitea on
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

1. Komissiota avustavat jokaista välineen 
kattamaa kolmea alaa – liikenne-, 
energia- ja ICT-infrastruktuuri – varten 
perustettavat komiteat. Nämä komiteat
ovat asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettuja komiteoita.
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Or. en

Perustelu

Oldřich Vlasakin 3 alakohtaan esittämässä tarkistuksessa mainitun koordinoinnin perusteella 
ja ottaen huomioon Euroopan komission 24 artiklan merkitys ei muutu. Horisontaalinen 
tarkastelu, yhdenmukaisuus ja mahdolliset synergiat ovat mahdollisia. Toisaalta 
koordinointikomitean tosiasiallinen jakaminen kolmeksi alakohtaiseksi komiteaksi edistää 
virheetöntä yhteistyötä kansallisten ministeriöiden kanssa, koska ne keskittyvät pääasiassa 
yhteen näistä aloista.

Tarkistus 574
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kun 5 artiklaan viitataan, sovelletaan delegoituja säädöksiä koskevaa menettelyä.

Tarkistus 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komitea varmistaa 17 artiklassa 
tarkoitettujen työohjelmien horisontaalisen 
tarkastelun, jolla turvataan
johdonmukaisuus sekä eri alojen välisen 
synergian tunnistaminen ja 
hyödyntäminen.

3. Komiteat koordinoivat toimiaan
varmistaakseen 17 artiklassa tarkoitettujen 
työohjelmien johdonmukaisuuden ja
horisontaalisen tarkastelun ja turvatakseen
eri alojen välisen synergian tunnistamisen
ja hyödyntämisen.

Or. en
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Tarkistus 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komitea varmistaa 17 artiklassa 
tarkoitettujen työohjelmien horisontaalisen 
tarkastelun, jolla turvataan 
johdonmukaisuus sekä eri alojen välisen 
synergian tunnistaminen ja
hyödyntäminen.

3. Komitea varmistaa 17 artiklassa 
tarkoitettujen työohjelmien horisontaalisen 
tarkastelun, jolla turvataan niiden
johdonmukaisuus sekä eri alojen välisen 
synergian tunnistaminen, hyödyntäminen 
ja arvioiminen.

Or. pt

Tarkistus 577
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien valta 
antaa 20 artiklassa tarkoitettuja
delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 20 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
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tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 20 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä, tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de

Perustelu

Tärkeät päätökset olisi ehdottomasti tehtävä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tarkistus 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
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asetuksen voimaantulosta lukien valta
antaa 20 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 20 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 20 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä, tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 579
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 2. Siirretään komissiolle valta antaa 
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määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien valta 
antaa 20 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

20 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä seitsemäksi vuodeksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen seitsemän 
vuoden pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 580
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulosta lukien valta antaa 
20 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulosta lukien valta antaa 
5 artiklan 3 kohdassa ja 20 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 581
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien valta 

2. Siirretään komissiolle vuosille 2014–
2020 hyväksytyn monivuotisen 
rahoituskehyksen ajaksi valta antaa 5, 
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antaa 20 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

17 ja 20 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

Or. en

Perustelu

Viittaus kyseisiin artikloihin on tarpeen samoin kuin viittaus ajanjaksoon, jona komissiolla on 
valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 582
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 20 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 3 
kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 583
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 
2018 puolivälissä toimenpiteiden 

1. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
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uusimista, muuttamista tai keskeyttämistä 
koskevan päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamista (tulosten ja vaikutusten 
tasolla), resurssien käytön tehokkuutta ja 
Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa.
Arvioinnissa on lisäksi käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on osaltaan 
edistetty unionin painopisteiden eli 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä on otettava huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusten arvioinnin tulokset.

31 päivänä joulukuuta 2017
toimenpiteiden uusimista, muuttamista tai 
keskeyttämistä koskevan päätöksen 
tekemistä varten arviointikertomuksen, 
jossa käsitellään kaikkien toimenpiteiden 
tavoitteiden saavuttamista (tulosten ja 
vaikutusten tasolla), resurssien käytön 
tehokkuutta ja Euroopan tasolla saatavaa 
lisäarvoa. Arvioinnissa on lisäksi 
käsiteltävä yksinkertaistamisen laajuutta, 
sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta, 
kaikkien tavoitteiden jatkuvaa 
merkityksellisyyttä sekä sitä, miten 
toimenpiteillä on osaltaan edistetty unionin 
painopisteiden eli älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun toteutumista. Siinä on 
otettava huomioon edeltävien 
toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusten arvioinnin tulokset.

Or. en

Perustelu

Arviointikertomus on annettava tiettynä päivänä monivuotisen rahoituskehyksen jakson 
puolivälissä.

Tarkistus 584
Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa näiden arvioiden 
päätelmät Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle.

4. Komissio saa hyväksynnän näiden 
arvioiden päätelmille Euroopan 
parlamentilta, ja toimittaa ne neuvostolle, 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle.

Or. en
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Tarkistus 585
Michael Cramer

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa näiden arvioiden 
päätelmät Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle.

4. Komissio toimittaa nämä arviot
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle.

Or. en

Tarkistus 586
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden ja 
tapauksen mukaan edunsaajien on 
huolehdittava siitä, että tämän asetuksen 
mukaisesti myönnetylle tuelle taataan 
riittävä julkisuus, jotta unionin asema 
hankkeiden toteutuksessa voidaan saattaa 
suuren yleisön tietoon.

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden ja 
tapauksen mukaan edunsaajien on 
huolehdittava siitä, että tämän asetuksen 
mukaisesti myönnetylle tuelle taataan 
riittävä julkisuus ja avoimuus, jotta 
unionin asema hankkeiden toteutuksessa 
voidaan saattaa suuren yleisön tietoon.

Or. en

Tarkistus 587
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa viestintä- ja 
tiedotustoimia Verkkojen Eurooppa -
välineen hankkeista ja tuloksista. Lisäksi 

2. Komissio toteuttaa viestintä- ja 
tiedotustoimia Verkkojen Eurooppa -
välineen hankkeista ja tuloksista.
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tämän asetuksen mukaisesti kohdennetut 
varat kattavat myös toimielinten unionin 
poliittisia painopisteitä koskevan 
viestinnän.

Or. en

Perustelu

Tästä välineestä saatavaa rahoitusta ei pitäisi käyttää unionin poliittisia painopisteitä 
koskevaan viestintään. Se ei ole Verkkojen Eurooppa -välineen toiminnan ja tavoitteiden 
kannalta millään tavalla olennaista.


