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***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä […] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. [...].
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa
-välineestä
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0665/2),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0374/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan työjärjestyksen 51 artiklan mukaisesti järjestämän yhteisen 
käsittelyn,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Jotta Eurooppa 2020 -strategiassa1

asetettu älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun tavoite voitaisiin saavuttaa, 
Euroopan unioni tarvitsee ajanmukaista 
ja tehokasta infrastruktuuria, joka edistää 
unionin eri alueiden välisiä yhteyksiä ja 
niiden yhdentymistä erityisesti liikenteen, 
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unionin tukitoimia. energian ja televiestinnän aloilla. Näillä
yhteyksillä voitaisiin helpottaa 
henkilöiden, tavaroiden, pääomien ja 
aatteiden vapaata liikkuvuutta, mikä 
puolestaan edesauttaisi 
kilpailukykyisemmän sosiaalisen 
markkinatalouden luomista sekä 
ilmastonmuutoksen torjuntaa.
__________________
1 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle "Euroopan digitaalistrategia", 
26.8.2010, COM(2010)0245 lopullinen/2.

Or. xm

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on muuttaa komission ehdotuksen rakennetta siten, että se 
olisi loogisempi ja helpommin ymmärrettävissä. Tarkistus perustuu aiempaan johdanto-osan 
2 kappaleeseen.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Verkkojen Eurooppa -välineen 
tavoitteena on lisätä investointeja 
Euroopan laajuisiin verkkoihin ja 
houkutella rahoitusta sekä julkiselta että 
yksityiseltä sektorilta. Verkkojen 
Eurooppa -välineen pitäisikin auttaa 
hyödyntämään liikenne-, energia- ja 
televiestintäalojen välinen synergia 
mahdollisimman tehokkaasti, jolloin 
voitaisiin tehostaa unionin toimia sekä 
optimoida käyttöönottokustannukset.

Or. xm
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Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on muuttaa komission ehdotuksen rakennetta siten, että se 
olisi loogisempi ja helpommin ymmärrettävissä. Tarkistus perustuu aiempiin johdanto-osan 1 
ja 3 kappaleeseen.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. xm

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on muuttaa komission ehdotuksen rakennetta siten, että se 
olisi loogisempi ja helpommin ymmärrettävissä. Katso tarkistus 2.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. fr

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan parlamentti antoi 6 päivänä 
heinäkuuta 2010 päätöslauselman 
kestävästä tulevaisuudesta liikenteelle. 
Siinä se korosti, että tehokas 
liikennepolitiikka edellyttää 
rahoituskehystä, joka on asianmukainen 
esiin tulevien haasteiden kannalta, ja että 
siksi liikenteelle ja liikkuvuudelle tällä 
hetkellä tarkoitettuja resursseja on 
lisättävä. Lisäksi parlamentti katsoi, että on 
tarpeen luoda väline, jolla koordinoidaan 
liikennealan eri rahoituslähteiden käyttöä, 

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

optimoidaan liikennealan eri 
rahoituslähteiden sekä kaikkien unionin 
käytössä olevien rahoitusvälineiden ja 
-mekanismien käyttöä.

Or. fr

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. xm

Perustelu

Tässä tarkistuksessa korostetaan, miten tärkeää on kohdentaa unionin tuki todellista 
lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin. Esittelijät lisäävät kohdan uutena johdanto-osan kappaleena 
(katso tarkistus 19).
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Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Europeana-portaali edustaa yhtä julkisen palvelun tyypeistä, joita kehotetaan rahoittamaan 
tämän asetuksen nojalla ja joissa unionin rahoitusosuus voi olla jopa 100 prosenttia. Siksi 
siihen on syytä viitata tässä johdantokappaleessa.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Tämän asetuksen mukaisesti 
täytäntöön pantavien rahoitusvälineiden 
olisi oltava asetuksen (EU) N:o XXX/2012 
[uusi varainhoitoasetus] VIII osastossa ja 
varainhoitoasetukseen liittyvässä 

Poistetaan.
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delegoidussa säädöksessä vahvistettujen 
sääntöjen sekä rahoitusvälineisiin 
sovellettavia parhaita toimintatapoja 
koskevien sääntöjen mukaisia.

Or. xm

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on muuttaa komission ehdotuksen rakennetta siten, että se 
olisi loogisempi ja helpommin ymmärrettävissä. Katso tarkistus 18.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. xm
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Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on muuttaa komission ehdotuksen rakennetta siten, että se 
olisi loogisempi ja helpommin ymmärrettävissä. Katso tarkistus 13.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Vaikka huomattava osa 
Eurooppa 2020 -strategian investoinneista 
on saatavilla markkinoilta tai 
sääntelytoimenpiteillä, rahoitushaaste 
edellyttää julkisia tukitoimia ja unionin 
tukea avustuksina ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden kautta.

Or. xm

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on muuttaa komission ehdotuksen rakennetta siten, että se 
olisi loogisempi ja helpommin ymmärrettävissä. Katso tarkistus 14.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jotta unionin talousarviosta 
myönnettävien avustusten käyttö olisi 
mahdollisimman tehokasta, kyseiset 
avustukset olisi kohdennettava 
yksinomaan sellaisiin hankkeisiin, jotka 
eivät tuota lainkaan tai tuottavat vain 
vähän tuloja.
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Or. fr

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. xm

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on muuttaa komission ehdotuksen rakennetta siten, että se 
olisi loogisempi ja helpommin ymmärrettävissä. Katso tarkistus 10.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(35 a) Rahoitusvälineiden käyttö olisi 
kohdennettava markkinoiden erityisiin 
tarpeisiin Verkkojen Eurooppa -välineen 
tavoitteiden mukaisesti, mutta ne eivät 
saisi syrjäyttää yksityistä rahoitusta. 
Ennen kuin komissio tekee päätöksen 
rahoitusvälineiden käyttämisestä, sen olisi 
tehtävä niistä ennakkoarviointi sen 
varmistamiseksi, ettei investointitilanne 
ole paras mahdollinen ja ettei 
rahoitusvälineen käyttö vääristä 
markkinoita. Innovatiivisesta 
rahoitusvälineestä rahoitettavan 
hankkeen pitäisi myös tuoda 
eurooppalaista lisäarvoa, vastata 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita, 
vahvistaa unionin talousarvioon 
kohdistuvaa vipuvaikutusta sekä välttää 
kilpailun vääristyminen, ja sen 
kannattavuuden pitäisi perustua tuloihin.

Or. xm

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on muuttaa komission ehdotuksen rakennetta siten, että se 
olisi loogisempi ja helpommin ymmärrettävissä. Katso tarkistus 11.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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tehokkaammin rahoitusvälineillä kuin 
avustuksilla.

Or. xm

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on muuttaa komission ehdotuksen rakennetta siten, että se 
olisi loogisempi ja helpommin ymmärrettävissä. Katso tarkistus 14.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Verkkojen Eurooppa -välineessä olisi 
ehdotettava rahoitusvälineitä, jotka 
edistävät yksityisen sektorin investoijien ja 
rahoituslaitosten merkittävää osallistumista 
infrastruktuuri-investointeihin. Jotta 
rahoitusvälineet olisivat riittävän 
houkuttelevia yksityisellä sektorilla, niiden 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
yksinkertaistaminen ja hallinnollisten 
rasitteiden vähentäminen sekä 
liikkumavara, jotta todettuihin 
rahoitustarpeisiin voitaisiin vastata 
joustavasti. Tällaisten välineiden 
suunnittelussa olisi hyödynnettävä 
kokemuksia, joita on saatu vuosien 2007–
2013 monivuotisen rahoituskehyksen 
rahoitusvälineiden, kuten Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline (RSFF) sekä
vuoden 2020 Euroopan energia-, 
ilmastonmuutos- ja infrastruktuurirahasto 
("Marguerite-rahasto"), täytäntöönpanosta.

(37) Verkkojen Eurooppa -välineessä olisi 
ehdotettava rahoitusvälineitä, jotka 
edistävät yksityisen sektorin investoijien ja 
rahoituslaitosten merkittävää osallistumista 
infrastruktuuri-investointeihin, mikä lisäisi 
myös unionin talousarvioon kohdistuvaa 
vipuvaikutusta. Jotta rahoitusvälineet 
olisivat riittävän houkuttelevia yksityisellä 
sektorilla, niiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon 
yksinkertaistaminen ja hallinnollisten
rasitteiden vähentäminen sekä 
liikkumavara, jotta todettuihin 
rahoitustarpeisiin voitaisiin vastata 
joustavasti. Tällaisten välineiden 
suunnittelussa olisi hyödynnettävä 
kokemuksia, joita on saatu vuosien 2007–
2013 monivuotisen rahoituskehyksen 
rahoitusvälineiden, kuten Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen 
lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline (RSFF), 
vuoden 2020 Euroopan energia-, 
ilmastonmuutos- ja infrastruktuurirahasto 
("Marguerite-rahasto") sekä 
hankejoukkovelkakirja-aloitteen 
pilottivaiheen, täytäntöönpanosta.

Or. xm
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Perustelu

Hankejoukkovelkakirjojen (projects bonds) käyttöönotossa eletään pilottivaihetta 
vuosina 2012–2013. Pilottivaiheessa on tarkoitus vastata lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin 
sekä parannella kyseistä välinettä ennen kuin se otetaan lopullisesti käyttöön Verkkojen 
Eurooppa -välineen yhteydessä. Pilottivaiheeseen on siis järkevää viitata tässä kohdassa, 
koska se auttaa unionia saamaan lisää kokemusta infrastruktuuriin tarkoitettujen 
rahoitusvälineiden käytöstä.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Tämän asetuksen mukaisesti 
täytäntöön pantavien rahoitusvälineiden 
olisi oltava asetuksen (EU) N:o XXX/2012 
[uusi varainhoitoasetus] VIII osastossa ja 
varainhoitoasetukseen liittyvässä 
delegoidussa säädöksessä vahvistettujen 
sääntöjen sekä rahoitusvälineisiin 
sovellettavia parhaita toimintatapoja 
koskevien sääntöjen1 mukaisia.
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__________________
1 COM(2011) XXX, Kehys 
rahoitusvälineiden seuraavalle 
sukupolvelle.

Or. xm

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on muuttaa komission ehdotuksen rakennetta siten, että se 
olisi loogisempi ja helpommin ymmärrettävissä. Katso tarkistus 9.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Unionin tasolla saatavilla olevien 
resurssien niukkuus huomioon ottaen 
toivotun vaikutuksen saamiseksi on syytä 
keskittyä hankkeisiin, jotka tuovat eniten 
lisäarvoa unionin näkökulmasta. 
Liikenteen alalla unionin tuki pitäisi näin 
ollen kohdentaa ydinverkkoon (erityisesti 
sen liikennekäytäviin) sekä yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liikenteen 
hallintajärjestelmien alalla. Energia-
alalla tuki pitäisi kohdentaa energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen, 
energian toimitusvarmuuden 
varmistamiseen ja yksityisten 
investointien houkuttamiseen. 
Televiestintäalalla tuki pitäisi kohdentaa 
ensisijaisesti hankkeisiin, jotka lisäävät 
laajakaistaverkkojen kysyntää ja edistävät 
digitaalipalvelujen infrastruktuurin 
rakentamista Euroopassa, koska siten 
edistettäisiin vuorostaan 
laajakaistaverkkojen käyttöönottoon 
tehtäviä investointeja.

Or. fr
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Perustelu

Katso johdanto-osan 11 kappaleeseen esitetty tarkistus 6. Määrärahat on keskitettävä suuren 
lisäarvon hankkeisiin kaikilla kolmella alalla.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 b) Energia-alalla pitäisi kohdentaa 
merkittävä osa ennakoidusta 
talousarviosta rahoitusvälineiden 
rahoittamiseen. Televiestintäalan yhteistä 
etua koskevien hankkeiden pitäisi olla 
tukikelpoisia ja saada unionin rahoitusta 
yleisluontoisiin palveluihin, 
horisontaalisiin painopisteisiin ja 
ohjelmatukitoimiin kohdistuvina 
avustuksina sekä ydinpalvelualustoihin 
kohdistuvina avustuksina ja hankintoina.
Laajakaistaverkkojen käyttöönottoon ja 
laajakaistaverkon kysynnän lisäämiseen 
liittyvien toimien pitäisi olla tukikelpoisia 
ja saada unionin tukea eri 
rahoitusvälineistä.

Or. en

Perustelu

Energia- ja televiestintäalojen erityisluonteen huomioon ottaen rahoitustuen pitäisi perustua 
pääasiassa rahoitusvälineisiin. Siten voitaisiin estää markkinoiden vääristyminen ja 
varmistaa, että unionin varoja käytetään mahdollisimman kustannustehokkaasti ja että niiden 
vipuvaikutus on mahdollisimman suuri.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Komission olisi tehtävä väli- ja 
jälkiarviointeja arvioidakseen rahoituksen 
tehokkuutta ja toimivuutta ja sen vaikutusta 

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

välineen yleisiin päämääriin ja Eurooppa 
2020 -strategian painopisteisiin sekä 
tiedottaa arvioinneista Euroopan 
parlamentille.

Or. fr

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kohde Kohde ja soveltamisala

Or. fr

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Tällä asetuksella perustetaan Verkkojen 
Eurooppa -väline ja määritetään 
edellytykset, menetelmät ja menettelyt, 
joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin 
verkkoihin myönnetään unionin 
rahoitustukea, sekä monivuotisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 mukaiset 
määrärahat ja niiden hallinnointivälineet
liikenteen, energian ja televiestinnän 
infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi.

Or. fr

Perustelu

Asetuksen soveltamisalaa on täsmennettävä. Lisäksi asetuksessa on syytä mainita 
yksiselitteisesti asetuksen yhteys monivuotiseen rahoituskehykseen 2014–2020 ja sen merkitys 
liikenne-, energia- ja televiestintäalojen Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnettävien 
määrärahojen kannalta.
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Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) 'naapurimaalla' Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan, kuten strategiseen 
kumppanuuteen, tai 
laajentumispolitiikkaan, Euroopan 
talousalueeseen tai Euroopan 
vapaakauppaliittoon kuuluvaa maata;

Or. fr

Perustelu

Tekstin juridisen selkeyden parantamiseksi kyseinen käsite on määriteltävä ja liitettävä 
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskeviin suuntaviivoihin.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) 'kolmannella maalla' kaikkia 
naapurimaita ja kaikkia muita maita, 
joiden kanssa unioni voi tehdä yhteistyötä 
tässä asetuksessa säädettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. fr

Perustelu

Tekstin juridisen selkeyden parantamiseksi kyseinen käsite on määriteltävä ja liitettävä
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskeviin suuntaviivoihin.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) 'tutkimuksilla' hankkeen toteuttamisen (4) 'tutkimuksilla' hankkeen toteuttamisen 
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valmistelemiseksi tarvittavia toimia, kuten 
valmistelevat tutkimukset, 
toteutettavuustutkimukset, arvioinnit, testit 
ja validointitutkimukset, mukaan lukien 
ohjelmistojen muodossa olevat 
tutkimukset, sekä muut tekniset 
tukitoimenpiteet, kuten ennakolta 
toteutettavat toimet, joita tarvitaan 
hankkeen kokonaissuunnittelussa ja 
-kehittämisessä ja hankkeen rahoitusta 
koskevien päätösten tekemisessä; näitä 
ovat esimerkiksi asianomaisten kohteiden 
tutkiminen ja rahoitusjärjestelyn 
valmistelu;

valmistelemiseksi tarvittavia toimia, kuten 
valmistelevat tutkimukset, kartoitus, 
toteutettavuustutkimukset, arvioinnit, testit 
ja validointitutkimukset, mukaan lukien 
ohjelmistojen muodossa olevat 
tutkimukset, sekä muut tekniset 
tukitoimenpiteet, kuten ennakolta 
toteutettavat toimet, joita tarvitaan 
hankkeen kokonaissuunnittelussa ja
-kehittämisessä ja hankkeen rahoitusta 
koskevien päätösten tekemisessä; näitä 
ovat esimerkiksi asianomaisten kohteiden 
tutkiminen ja rahoitusjärjestelyn 
valmistelu;

Or. en

Perustelu

Kartoitus, etenkin laajakaistaverkkojen kartoitus, on sisällytettävä 'tutkimuksiin', joita 
voidaan rahoittaa avustuksin.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(5) 'ohjelmatukitoimilla' kaikkia 
liitännäistoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
Verkkojen Eurooppa -välineen ja 
yksittäisten alakohtaisten suuntaviivojen 
täytäntöön panemiseksi; näitä ovat 
esimerkiksi palvelut (erityisesti tekninen ja 
rahoitusjärjestelyihin liittyvä apu) sekä 
valmistelutoimet, 
toteutettavuustutkimukset ja koordinointi-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimet, jotka ovat tarpeen yhteistä 
etua koskevien hankkeiden valmistelun 
helpottamiseksi erityisesti koheesiomaissa 
ja rahoituksen saamiseksi tämän 
asetuksen nojalla tai 
rahoitusmarkkinoilta tai jotka ovat 
välittömästi tarpeen tämän välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; tähän sisältyvät 
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olla tarpeen tämän välineen 
hallinnoimiseksi tai yksittäisten 
alakohtaisten suuntaviivojen täytäntöön 
panemiseksi;

erityisesti tutkimukset, kokoukset, tiedotus, 
infrastruktuurin kartoitus, tiedon 
levittäminen, valistus- ja viestintätoimet ja 
yhteiset toimet, välinettä koskevien 
tietojen vaihtamiseen tarkoitettuihin 
tietotekniikkaverkostoihin liittyvät menot 
sekä kaikki muut komissiolle aiheutuvat 
teknisen ja hallinnollisen avun menot, jotka 
voivat olla tarpeen tämän välineen 
hallinnoimiseksi tai yksittäisten 
alakohtaisten suuntaviivojen täytäntöön 
panemiseksi;

Or. xm

Perustelu

Katso 5 artiklan 2 kohtaan tehty tarkistus. Jotta tässä asetuksessa säädettyjen määrärahojen 
käyttö olisi mahdollisimman tehokasta, ohjelmatukitoimet on määriteltävä uudelleen ja 
komission tehtävät on kuvattava yksiselitteisesti.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'toimella' mitä tahansa 
rahoituksellisesti, teknisesti tai ajallisesti 
riippumatonta toimintaa, joka on tarpeen 
yhteistä etua koskevan hankkeen 
toteuttamiseksi;

(6) 'toimella' mitä tahansa rahoituksellisesti 
ja teknisesti määritettävissä olevaa tai 
ajallisesti rajattua toimintaa, joka on 
tarpeen yhteistä etua koskevan hankkeen 
toteuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) 'täytäntöönpanoelimellä' edunsaajan 
toimen täytäntöönpanijaksi nimeämää 
julkista tai yksityistä yritystä tai elintä, jos 
edunsaaja on jäsenvaltio tai kansainvälinen 
organisaatio. Edunsaaja päättää tällaisesta 

(9) 'täytäntöönpanoelimellä' edunsaajan 
toimen täytäntöönpanijaksi nimeämää 
julkista tai yksityistä yritystä tai elintä, jos 
edunsaaja on jäsenvaltio tai kansainvälinen 
organisaatio. Edunsaaja päättää tällaisesta 
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nimeämisestä omalla vastuullaan ja jos 
siihen tarvitaan hankintasopimusta, 
noudattaen julkisia hankintoja koskevia 
sovellettavia sääntöjä;

nimeämisestä omalla vastuullaan ja jos 
siihen tarvitaan hankintasopimusta, 
noudattaen julkisia hankintoja koskevia 
sovellettavia unionin sääntöjä;

Or. fr

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) 'kattavalla verkolla' asetuksen (EU) 
N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] II luvussa 
yksilöityä liikenneinfrastruktuuria;

Or. fr

Perustelu

Tekstin juridisen selkeyden parantamiseksi kyseinen käsite on määriteltävä ja liitettävä 
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskeviin suuntaviivoihin.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(12) ’pullonkaulalla’ fyysistä ja/tai 
toiminnallista liikenne-estettä, josta 
aiheutuva järjestelmäkatkos vaikuttaa 
kaukoliikennevirtojen sujuvuuteen ja jonka 
vaikutukset voidaan poistaa uudella 
infrastruktuurilla;

Or. fr
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Perustelu

Pullonkaulojen aiheuttamat ruuhkaongelmat eivät koske ainoastaan rautatieliikennettä, 
eivätkä ne johdu yksinomaan fyysisistä esteistä. Näitä ongelmia voidaan ratkaista sekä uusia 
infrastruktuureja luomalla että olemassa olevia voimakkaasti nykyaikaistamalla. 
Määritelmää on näin ollen laajennettava etenkin sen takia, että kyseinen peruste lisää 
mahdollisuuksia saada rahoitusta tämän asetuksen nojalla.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 20 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) 'alojen välisellä synergialla' 
toimien toteuttamista vähintään kahdella 
tässä asetuksessa tarkoitetusta kolmesta 
alasta (liikenne, energia ja televiestintä) 
samanlaisten tai toisiaan täydentävien 
etujen ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
siten, että kyseiset toimet aiheuttavat 
mahdollisimman vähän kustannuksia 
ja/tai tuottavat mahdollisimman hyviä 
tuloksia yhteisen rahoituksen, tekniikan 
ja/tai henkilöstön ansiosta;

Or. fr

Perustelu

Yksi Verkkojen Eurooppa -välineen tärkeimmistä innovaatioista on yhteisen rahoitusvälineen 
perustaminen kolmelle eri alalle – liikenne, energia ja televiestintä – joita rahoitetaan 
nykyisin eri välineistä. Tätä voidaan perustella sillä, että kyseisten alojen väliset synergiaedut 
olisi hyödynnettävä. Mahdolliset synergiaedut on tuotava esiin ja määriteltävä paremmin, 
koska ne ovat olennaisia Välineiden Eurooppa -välineen ymmärtämisessä.

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua kehittämällä 
uudenaikaisia ja suorituskykyisiä Euroopan 
laajuisia verkkoja ja siten tuottaa koko 

(a) edistää älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua Eurooppa 2020
-strategian mukaisesti kehittämällä 
uudenaikaisia ja suorituskykyisiä Euroopan 
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Euroopan unionille sisämarkkinoiden 
kilpailukykyyn ja taloudelliseen, 
yhteiskunnalliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyviä hyötyjä sekä 
luoda ympäristöä, joka kannustaa entistä 
paremmin yksityisiin ja julkisiin 
investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla.

laajuisia verkkoja ja siten tuottaa koko 
Euroopan unionille sisämarkkinoiden 
kilpailukykyyn maailmanmarkkinoilla ja 
taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyviä 
hyötyjä sekä luoda ympäristöä, joka 
kannustaa entistä paremmin yksityisiin ja 
julkisiin investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea. 
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä.

Or. fr

Perustelu

Eri alojen välisen synergian hyödyntäminen on asetettava sellaisenaan yleiseksi tavoitteeksi 
(katso tarkistukset 32 ja 35).

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) parantaa tämän asetuksen nojalla 
käytettyjen varojen tehokkuutta. Tämän 
tavoitteen toteutumista mitataan 
komission saavuttamilla 
mittakaavaeduilla välineen 
hallinnoinnissa rahoituksen, tekniikan ja 
henkilöstön alalla sekä tarvittaessa 
sellaisten hankkeiden määrällä, joiden 
toteutuksessa on hyödynnetty mainittujen 
alojen välistä synergiaa.

Or. fr

Perustelu

Liikenne-, energia- ja televiestintäalojen välisen synergian hyödyntäminen on koko asetuksen 
taustalla, koska ajatuksena on edistää unionin talousarvion mahdollisimman tehokasta 
käyttöä. Näin ollen synergian hyödyntäminen on sisällytettävä tämän asetuksen yleisiin 
tavoitteisiin.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

ii) varmistetaan kestävä ja tehokas liikenne 
pitkällä aikavälillä; tätä mitataan tämän 
asetuksen avulla rakennetun tai 
parannetun rautatieverkon ja 
jokiliikenneverkon pituudella 
27 jäsenvaltion EU:ssa;

Or. fr

Perustelu

Jokiliikenne edistää rautatieliikenteen tapaan liikenteen kestävyyttä ja tehokkuutta pitkällä 
aikavälillä.

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iii) optimoidaan liikennemuotojen 
yhdentäminen ja yhteenliittäminen. Tämän 
tavoitteen saavuttamista mitataan 
rautatieverkkoon yhdistettyjen sisävesi- ja 
merisatamien ja lentoasemien määrällä 
sekä uusien multimodaalisten 
logistiikkakeskusten ja merten 
moottoriteiden määrällä;

Or. fr

Perustelu

Yhteentoimivuus on keskeinen asia sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta. Siksi 
alakohtaisesta tavoitteesta on tehtävä yleinen tavoite. (Katso tarkistus 39.)

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – -iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) optimoidaan liikennemuotojen 
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yhteentoimivuus ja turvallisuus. Tämän 
tavoitteen toteutumista mitataan 
älykkäillä liikenteenhallintajärjestelmillä 
(ERTMS, RIS ja ITS tieliikenteessä) 
varustettujen teiden kilometrimäärällä, 
eurooppalaisen standardin mukaista 
nimellisraideleveyttä noudattavien 
rautateiden kilometrimäärällä sekä 
SESAR-hankkeen ja VTMIS-järjestelmän 
toteutusasteella.

Or. fr

Perustelu

Yhteentoimivuus on keskeinen asia sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta. Siksi 
alakohtaisesta tavoitteesta on tehtävä yleinen tavoite. Sama pätee eri liikennemuotojen 
turvallisuuteen, jos liikenteen valkoisessa kirjassa asetetut tavoitteet aiotaan saavuttaa.

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen kysynnän 
lisääminen ja luominen edistämällä 
kansallisten julkisten palvelujen verkkoon 
liittämistä ja yhteentoimivuutta sekä 
pääsyä kyseisiin verkkoihin, joita 
mitataan sillä, miten suuri prosenttiosuus 
kansalaisista ja yrityksistä käyttää julkisia 
palveluja verkossa ja missä määrin niitä 
on saatavilla yli rajojen;
i a) nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönoton ja 
yleistymisen nopeuttaminen myöntämällä 
rahoitusvälineistä tukea nykyisen ja 
kasvavan kysynnän kattamiseksi, myös 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä; tätä 
mitataan laajakaistan ja ultranopean 
laajakaistan kattavuudella ja niiden 
kotitalouksien lukumäärällä, joilla on yli 
100 Mbit/s:n laajakaistaliittymä;
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Or. en

Perustelu

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

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

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Teksti sisältyy tarkistukseen 40.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkojen Eurooppa -välineen 
täytäntöönpanon kokonaisrahoitus vuosina 
2014–2020 on 50 000 000 000 euroa1. 
Määrä jakautuu 3 artiklassa tarkoitettujen 
alojen välillä seuraavasti:

1. Euroopan laajuisten liikenne-, energia-
ja televiestintäverkkojen 
investointitarpeeksi on arvioitu 
970 000 000 000 euroa vuoteen 2020 
mennessä. Verkkojen Eurooppa -välineen 
täytäntöönpanon kokonaisrahoitus vuosina 
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2014–2020 on [50 000 000 000] euroa1. 
Määrä jakautuu 3 artiklassa tarkoitettujen 
alojen välillä seuraavasti:

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 jäsenvaltioissa, jotka 
ovat oikeutettuja koheesiorahaston 
rahoitukseen;

b) energia: 9 121 000 000 euroa; b) energia: [9 121 000 000] euroa;

c) televiestintä: 9 185 000 000 euroa. c) televiestintä: [9 185 000 000] euroa.
__________________ __________________
1 Kaikki luvut vuoden 2011 käypinä 
hintoina. Vastaavat määrät käypinä 
hintoina esitetään säädökseen liittyvässä 
rahoitusselvityksessä.

1 Monivuotista rahoituskehystä 2014–
2020 koskevaa päätöstä odottaessa. Kaikki 
luvut vuoden 2011 käypinä hintoina. 
Vastaavat määrät käypinä hintoina 
esitetään säädökseen liittyvässä 
rahoitusselvityksessä.

Or. xm

Perustelu

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis. 
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020). 

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

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Verkkojen Eurooppa -välineen 
kokonaisrahoitus voi kattaa menoja, jotka 
koskevat valmistelua, seurantaa, 
valvontaa, tarkastuksia ja arviointia, jotka 

2. Verkkojen Eurooppa -välineen 
kokonaisrahoitus kattaa seuraavat menot:
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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.

a) tämän asetuksen 7 artiklassa 
tarkoitettujen yhteistä etua koskevien 
hankkeiden tukitoimet;
b) tämän asetuksen 2 artiklan 5 kohdassa 
määritellyt ohjelmatukitoimet 
1,5 prosenttiin asti;

Myönnettävällä rahoituksella voidaan 
kattaa myös teknisen ja hallinnollisen avun 
menoja, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan 
varmistaa siirtyminen asetuksen (EY) 
N:o 680/2007 mukaisesti hyväksytyistä 
toimenpiteistä ohjelmaan. Määrärahoja 
voidaan tarvittaessa sisällyttää 
samanlaisten menojen kattamiseksi 
talousarvioon vuoden 2020 jälkeen, jotta 
sellaisten toimien hallinnointi olisi 
mahdollista, joita ei ole saatettu 
päätökseen vielä 31 päivään joulukuuta 
2020 mennessä.

c) teknisen ja hallinnollisen avun menot, 
jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa 
siirtyminen asetuksen (EY) N:o 680/2007 
mukaisesti hyväksytyistä toimenpiteistä 
ohjelmaan.

Or. xm

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on muuttaa tekstin rakennetta siten, että se olisi loogisempi ja 
helpommin ymmärrettävissä. Huomio uudesta b kohdasta: Jotta asetus olisi mahdollisimman 
selkeä, tässä kohdassa pitäisi vain viitata asetuksen 2 artiklan 5 kohdassa annettuun 
ohjelmatukitoimien määritelmään sen sijaan, että se toistetaan kokonaan. Lisäksi tietty 
vähimmäisosuus tätä asetusta varten myönnetyistä määrärahoista pitäisi kohdentaa 
ohjelmatukitoimiin. Tässä yhteydessä on myös varmistettava, että komissiolla on käytössään 
riittävät resurssit antaa teknistä apua koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa maissa.

Tarkistus 44
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, komissiolle 
siirretään 25 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
siirretään määrärahoja 1 kohdassa 
vahvistettujen eri alojen välillä, lukuun 
ottamatta koheesiorahastosta siirrettyä 
[10 000 000 000]1 euroa, joka käytetään 
liikenteen alan hankkeiden rahoittamiseen 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa.
__________________
1 Monivuotista rahoituskehystä 2014–
2020 koskevaa päätöstä odottaessa.

Or. xm

Perustelu

On määriteltävä täsmällisesti menettely, jonka mukaisesti määrärahoja voidaan siirtää eri 
alojen välillä väliarvioinnin jälkeen. Näin taataan sekä joustavuus että Euroopan 
parlamentin mahdollisuudet demokraattiseen valvontaan.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
myöntävät vuotuiset määrärahat 
monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa.

Or. fr

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Työohjelmissa on vahvistettava 
avustusmuodot, hankintamenettelyt ja 
rahoitusvälineet, joita kyseisten toimien 
rahoittamiseen saa käyttää.

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Laajakaistaverkon käyttöönottoa 
rahoitetaan vain rahoitusvälineiden 
kautta. Energia-alalle ennakoiduista 
kokonaismäärärahoista 80 prosenttia1 on 
myönnettävä rahoitusvälineiden kautta.
__________________
1 Prosenttiosuus perustuu komission 
esittämiin lukuihin.

Or. en

Perustelu

Energia- ja televiestintäalojen erityisluonteen huomioon ottaen rahoitustuen pitäisi perustua 
energia-alalla pääasiassa rahoitusvälineisiin ja laajakaistaverkkojen käyttöönoton alalla 
pelkästään rahoitusvälineisiin. Siten voitaisiin estää markkinoiden vääristyminen ja 
varmistaa, että unionin varoja käytetään mahdollisimman kustannustehokkaasti ja että niiden 
vipuvaikutus on mahdollisimman suuri.

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi antaa osan Verkkojen 
Eurooppa -välineen täytäntöönpanosta 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 

2. Komissio voi antaa osan Verkkojen 
Eurooppa -välineen täytäntöönpanosta 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
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varanhoitoasetus] 55 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetuille elimille.

varanhoitoasetus] 55 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa ja 59 artiklassa 
tarkoitetuille elimille, kuten TEN-T-
toimeenpanovirastolle, jos niin voidaan 
edistää Verkkojen Eurooppa -välineen 
optimaalista ja tehokasta hallinnointia 
kolmella mainitulla alalla.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottama viittaus vastaa vanhaa varainhoitoasetusta. Jotta viittaus olisi 
johdonmukainen muiden tässä asetuksessa tehtyjen viittausten kanssa, on parempi viitata 
uuteen varainhoitoasetukseen. Arvioidessaan tarvetta antaa ohjelman täytäntöönpano 
toimeenpanovirastolle komission pitäisi myös ottaa huomioon TEN-T-toimeenpanoviraston 
kokemus; se on hallinnoinut menestyksekkäästi nykyistä TEN-T-ohjelmaa.

Tarkistus 49
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, jotka luetellaan tämän 
asetuksen liitteen I osassa;

Or. fr

Perustelu

Koska resurssit ovat rajalliset ja ydinverkko on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2030 
mennessä, vain tämän asetuksen liitteessä 1 lueteltuja hankkeita on rahoitettava avustuksin.

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Kaupunkisolmukohdat ovat keskeisessä asemassa ydinverkon luomisessa. Siksi niitä on 
voitava rahoittaa avustuksin tämän asetuksen nojalla.

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Koska resurssit ovat rajalliset, avustuksina myönnettävä rahoitustuki on kohdennettava 
hankkeisiin, jotka tuovat todellista eurooppalaista lisäarvoa.

Tarkistus 52
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 

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 
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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.

päätökseen saattamisesta.

Or. fr

Tarkistus 53
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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Energia-alalla erityisedellytykset, joilla 
toimet yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamiseksi ovat oikeutettuja 
rahoitusvälineinä ja avustuksina 
myönnettävään unionin rahoitustukeen 
tämän asetuksen mukaisesti, ovat 
seuraavat:

(a) yhteistä etua koskevat hankkeet, jotka 
kuuluvat johonkin asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 [energiainfrastruktuurien 
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suuntaviivat] liitteen II 1 ja 2 kohdassa 
määritellyistä luokista, voivat saada 
unionin rahoitustukea, joka myönnetään 
avustuksina;
(b) yhteistä etua koskevat hankkeet, jotka 
kuuluvat johonkin asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 [energiainfrastruktuurien 
suuntaviivat] liitteen II 1 ja 2 kohdassa 
määritellyistä luokista ja jotka ovat 
liiketoimintasuunnitelman ja muiden, 
erityisesti mahdollisten sijoittajien ja 
luotonantajien tekemien arvioiden 
mukaan kaupallisesti kannattavia mutta 
eivät juuri ja juuri ylitä myönteiseen 
investointipäätökseen johtavaa 
riskiluokitusrajaa, voivat saada unionin 
rahoitustukea, joka myönnetään 
urakoihin tarkoitetuista 
rahoitusvälineistä;
(c) yhteistä etua koskevat hankkeet, jotka 
kuuluvat johonkin asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 [energiainfrastruktuurien 
suuntaviivat] liitteen II 1 a–d kohdassa ja 
2 kohdassa määritellyistä luokista, voivat 
saada töihin myönnettävää unionin 
rahoitustukea, jos ne täyttävät seuraavat 
ehdot:
i) hanke ei ole liiketoimintasuunnitelman 
ja muiden tahojen, erityisesti mahdollisten 
sijoittajien tai luotonantajien, tekemien 
arviointien mukaan kaupallisesti 
kannattava. Hankkeen kaupallista 
kannattavuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon asetuksen (EU) N:o xxxx/2012 
[energiainfrastruktuurin suuntaviivat] 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut;
ii) hankkeesta on tehty rajat ylittävää 
kustannusten jakamista koskeva päätös 
asetuksen (EU) N:o xxxx/2012 
[energiainfrastruktuurin suuntaviivat] 
13 artiklan mukaisesti tai hankkeesta, 
jolle on myönnetty vapautus 
direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
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mukaisesti, on saatu toimivaltaisten 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
viraston lausunto hankkeen kaupallisesta 
kannattavuudesta;
iii) asetuksen (EU) N:o xxxx/2012 
[energiainfrastruktuurin suuntaviivat] 
13 artiklan mukainen hankekohtainen 
kustannus-hyötyanalyysi antaa näyttöä 
vähintään yhdestä seuraavista 
merkittävistä myönteisistä 
ulkoisvaikutuksista:
– hanke edistää energian 
sisämarkkinoiden yhdentymistä ja sähkö-
ja kaasuverkkojen yhteentoimivuutta 
rajojen yli liittämällä yhteen 
jäsenvaltioiden verkkoja ja poistamalla 
niiden sisäisiä esteitä, vahvistamalla rajat 
ylittäviä energiansiirtoja olemassa olevan 
energiantuotantokapasiteetin avulla tai 
lisäämällä jäsenvaltioiden välistä 
kysyntää vastakkaisvirtauksella 
varustettujen kaasuyhdysputkien avulla;
– hanke parantaa energian 
toimitusvarmuutta ja/tai 
yhteisvastuullisuutta monipuolistamalla
energian toimituslähteitä, 
toimittajaosapuolia ja toimitusreittejä, 
lisäämällä varastointikapasiteettia, 
ehkäisemällä tai vähentämällä häiriöitä, 
torjumalla rajatylittävien liitäntöjen 
puuttumisesta johtuvaa uusiutuvien 
energialähteiden tuhlausta tai 
vähentämällä jäsenvaltioiden 
eristäytyneisyyttä energiahuollon suhteen 
tai lopettamalla sen kokonaan siten, että 
kyseiset markkinat liitetään 
monipuolisemmin erilaisiin 
toimituslähteisiin, ja/tai siten, että 
rakennetaan vastakkaisvirtauksella 
varustettuja kaasuyhdysputkia;
– hanke edistää kestävää kehitystä ja 
ympäristönsuojelua varmistamalla 
uusiutuvan energian siirron 
tuotantopaikalta suuriin 
kulutuskeskuksiin ja 
varastointipaikkoihin;
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(d) yhteistä etua koskevat hankkeet, jotka 
kuuluvat johonkin asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 [energiainfrastruktuurien 
suuntaviivat] liitteen II 1 e kohdassa 
määritellyistä luokista, voivat saada töihin 
myönnettävää unionin rahoitustukea, jos 
ne eivät ole kaupallisesti kannattavia 
tämän artiklan c kohdan i alakohdan 
mukaisesti ja antavat näyttöä vähintään 
yhdestä tämän artiklan c kohdan 
iii alakohdassa määritellyistä 
merkittävistä myönteisistä 
ulkoisvaikutuksista.

Or. en

Perustelu

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

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

Tarkistus 55
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 XXX/2012 
[televiestintäinfrastruktuurin suuntaviivat] 
mukaisesti ovat oikeutettuja unionin 
rahoitustukeen, joka myönnetään 
avustuksena yleisluontoisiin palveluihin 
ja horisontaalisiin painopisteisiin, 
mukaan lukien ohjelmatukitoimet, joihin 
myönnetään tukea ydinpalvelualustoihin 
kohdistuvina avustuksina ja hankintoina.
Laajakaistaverkkojen käyttöönottoon ja 
laajakaistaverkon kysynnän lisäämiseen 
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liittyvät toimet ovat tukikelpoisia ja niihin 
myönnetään unionin rahoitustukea 
rahoitusvälineinä.

Or. en

Perustelu

Televiestintäalan erityisluonteen huomioon ottaen rahoitustuen pitäisi perustua yksinomaan 
rahoitusvälineisiin laajakaistaverkkojen käyttöönoton alalla. Siten voitaisiin estää 
markkinoiden vääristyminen ja varmistaa, että unionin varoja käytetään mahdollisimman 
kustannustehokkaasti ja että niiden vipuvaikutus on mahdollisimman suuri.

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimet sellaisten yhteistä etua 
koskevien hankkeiden toteuttamiseksi, 
joissa voidaan hyödyntää synergiaa 
vähintään kahden Verkkojen Eurooppa
-välineen kohdealan (liikenne, energia ja 
televiestintä) välillä ja jotka luetellaan 
tämän asetuksen liitteen IV osassa, ovat
oikeutettuja unionin rahoitustukeen 
tämän asetuksen mukaisesti. 

Or. xm

Perustelu

Komission ehdotuksessa määritetään kullekin alalle erilliset tukikelpoisuusperusteet, mikä 
hankaloittaa mahdollisia synergiaetuja tuottavien toimien rahoittamista unionin 
rahoitustuella. Jotta voitaisiin luoda kannustimia toteuttaa hankkeita, joissa voidaan 
hyödyntää liikenne-, energia- ja televiestintäalojen välistä synergiaa, on otettava käyttöön 
uusi tukikelpoisuusluokka ja lisättävä uusi liite, jossa luetellaan mahdolliset hankkeet.

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Työohjelmissa on vahvistettava Tämän asetuksen 17 artiklassa
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avustusmuodot, joita kyseisten toimien 
rahoittamiseen saa käyttää.

tarkoitetuissa työohjelmissa on 
vahvistettava avustusmuodot, joita 
kyseisten toimien rahoittamiseen saa 
käyttää.

Or. fr

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kolmannet maat ja kolmansiin maihin 
sijoittautuneet oikeussubjektit saavat 
osallistua yhteistä etua koskevia hankkeita 
edistäviin toimiin, jos se on tarpeen jonkin 
yhteistä etua koskevan hankkeen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

4. Kolmannet maat ja kolmansiin maihin 
sijoittautuneet oikeussubjektit saavat 
osallistua yhteistä etua koskevia hankkeita 
edistäviin toimiin erityisesti energian 
toimituslähteiden monipuolistamisen ja 
energian toimitusvarmuuden alalla, jos se 
on tarpeen jonkin yhteistä etua koskevan 
hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
asianmukaisesti perusteltua.

Or. en

Tarkistus 59
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, joka myönnetään 
avustuksena, ellei se ole välttämätöntä 
tietyn yhteistä etua koskevan hankkeen 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja on
varmistettu, ettei kyseiseen toimeen voida 
myöntää rahoitustukea muiden Verkkojen 
Eurooppa -välineessä tarkoitettujen 
menetelmien tai muiden unionin 
ohjelmien kautta.

Or. fr
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Perustelu

Koska resurssit ovat rajalliset, avustuksena myönnettävä rahoitustuki on kohdennettava 
hankkeisiin, jotka toteutetaan unionin alueella.

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen mukaista rahoitusta voi 
yhdistää muiden asiaankuuluvien unionin 
asetusten soveltamisalaan kuuluvaan 
rahoitukseen, jos se on tarpeen yhteistä 
etua koskevia hankkeita edistävien 
asiaankuuluvien toimien toteuttamiseksi 
tehokkaammin kolmansissa maissa 
asetusten (EU) N:o XXX/2012 [Euroopan 
laajuisen liikenneverkon suuntaviivat], 
(EU) N:o XXX/2012 [Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivat] ja 
(EU) N:o XXX/2012 [tietoyhteiskunnan 
suuntaviivat] mukaisesti. Tällaisessa 
tapauksessa komissio voi päättää 
täytäntöönpanosäädöksellä yhdestä 
sääntökokonaisuudesta, jota olisi 
sovellettava täytäntöönpanoon.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä säännös on vastoin perussopimuksissa määrättyä sääntöä, jonka mukaan yksi hanke ei 
voi saada unionin rahoitusta kahdesta erilaisesta tukivälineestä.

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Monivuotisissa ja vuotuisissa 
työohjelmissa voi olla erityisiä lisäsääntöjä 
ehdotusten tekemisestä.

6. Tämän artiklan 17 artiklassa 
tarkoitetuissa monivuotisissa ja 
vuotuisissa työohjelmissa voi olla erityisiä 
lisäsääntöjä ehdotusten tekemisestä.
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Or. fr

Tarkistus 62
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 tai sillä edistetään 
rautateiden yhteentoimivuutta;

Or. xm

Perustelu

Yhteentoimivuus on keskeinen asia sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta etenkin 
rautatieliikenteessä. Näin ollen yhteentoimivuutta edistäville hankkeille on määritettävä 
ohjeellinen yhteisrahoitusosuus.

Tarkistus 63
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 meri- ja 
sisävesisatamien ja multimodaalikeskusten 
kehittäminen: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. fr
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Perustelu

Koska resurssit ovat rajalliset, avustuksena myönnettävä rahoitustuki on kohdennettava 
hankkeisiin, jotka tuovat todellista eurooppalaista lisäarvoa.

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) liikenneinfrastruktuurin käytön 
helpottaminen liikuntarajoitteisten 
henkilöiden osalta: unionin rahoitustuen 
määrä saa olla enintään 10 prosenttia.

Or. fr

Perustelu

Jotta 3 artiklan a alakohdassa asetettu osallistavan kasvun tavoite voidaan saavuttaa, on 
edistettävä hankkeita, joilla parannetaan liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuuksia 
hyödyntää liikenneinfrastruktuuria.

Tarkistus 65
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) mukaan 
lukien ulkoiset ja sisäiset järjestelmät, 
jokiliikenteen tietopalvelu sekä 
laivaliikenteen ohjaus- ja 
informaatiopalvelut (VTMIS): unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. fr
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Perustelu

Älykkäät liikennejärjestelmät ovat olennaisen tärkeitä tässä asetuksessa asetettujen 
erityistavoitteiden kannalta. Näin ollen niitä on painotettava enemmän erityisesti joki- ja 
meriliikenteen alalla.

Tarkistus 66
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 maanpäällisten osien 
käyttöönotto: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. fr

Perustelu

SESAR-hankkeen käyttöönottoon liittyviin sisäisiin järjestelmiin on mahdollista saada 
riittävästi rahoitusta markkinoilta. Näin ollen julkista rahoitustukea on myönnettävä vain
maanpäällisiin osiin.

Tarkistus 67
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 ja 
30 prosenttia töiden tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. en
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Tarkistus 68
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 enintään 60 prosenttiin sellaisissa 
toimissa, joiden voidaan 7 artiklan 
3 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetun 
näytön perusteella katsoa tarjoavan 
merkittävää alueellista tai unionin laajuista 
toimitusvarmuutta, lisäävän 
yhteenkuuluvuutta unionissa ja edistävän 
kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua.

Or. en

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 70
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, 

5. Yhteisrahoituksen määriä voidaan 
korottaa enintään 10 prosenttiyksiköllä 2–
4 kohdassa säädettyihin 
prosenttiosuuksiin verrattuna seuraavien 
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saavutetaan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyviä tavoitteita tai 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. 
Tätä korotusta ei pitäisi soveltaa 
11 artiklassa tarkoitettuihin 
yhteisrahoitusmääriin.

toimien osalta:

(a) toimessa voidaan hyödyntää synergiaa 
vähintään kahden Verkkojen Eurooppa
-välineeseen liittyvän alan (liikenne, 
energia ja televiestintä) välillä. Unionin 
rahoitustuki maksetaan 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista alakohtaisista 
määrärahoista sen perusteella, miten 
suuri kunkin alan painoarvo on 
kyseisessä toimessa;
(b) toimi edistää ilmastomuutoksen 
hillitsemiseen liittyviä tavoitteita
lisäämällä halukkuutta torjua 
ilmastonmuutosta tai vähentämällä 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Tätä korotusta ei pitäisi soveltaa 
11 artiklassa tarkoitettuihin 
yhteisrahoitusmääriin.

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

Or. xm

Perustelu

Tällä tarkistuksella on tarkoitus selkeyttää perusteita, joilla ilmastonmuutosta ja synergian 
edistämistä koskeviin toimiin voidaan myöntää rahoitus ja 10 prosentin korotus. Lisäksi 
tarkistuksessa täsmennetään, että synergian edistämistä tuetaan kunkin alan alakohtaisista 
määrärahoista, jotta rahoitus jakautuisi oikeudenmukaisesti eri alojen kesken.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta
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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. fr

Tarkistus 72
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 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa. Erityistä huomiota 
kiinnitetään yhtäältä ongelmiin, joita 
joissakin jäsenvaltioissa saattaisi esiintyä 
hankesuunnittelussa, toisaalta siihen, että 
eri hankkeiden on jakauduttava tasaisesti 
maantieteellisesti.

Or. fr

Perustelu

Jos koheesiorahaston määrärahoista osoitetaan 10 miljardia euroa Verkkojen Eurooppa 
-välineen yhteydessä toteutettaviin hankkeisiin, asianomaiset maat voivat osallistua 
täysimääräiset Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin. Komission on varmistettava keskitetyn 
hallinnoinnin ja hankkeiden kilpailutuksen avulla, että koheesiorahaston tukeen oikeutetut 
maat saavat tarvitsemansa teknisen tuen ja että valitut hankkeet jakautuvat maantieteellisesti 
tasaisesti.
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Tarkistus 73
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 meri- ja 
sisävesisatamiin ja lentoasemille, 
multimodaalikeskusten ja satamien 
kehittäminen;

Or. fr

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) liikenteenhallintajärjestelmät. ii) liikenteenhallintajärjestelmät (RIS, 
tieliikenteen älykäs hallintajärjestelmä 
ITS, VTMIS ja SESAR).

Or. fr

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

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 tutkimuksille myönnetyn 
rahoitustuen, joita ei ole aloitettu yhden 
vuoden kuluessa tuen myöntämisehdoissa 
asetetusta alkamispäivästä tai kahden 
vuoden kuluessa mainitusta 
alkamispäivästä, jos on kyse jostakin 
muusta tämän asetuksen nojalla 
rahoitustukeen oikeutetusta toimesta.

Or. fr
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Tarkistus 76
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 kahden vuoden kuluessa 
rahoitustuen myöntämisehdoissa asetetusta 
päättymispäivästä, paitsi jos tämä johtuu 
asianmukaisesti perustellusta 
pakottavasta syystä.

Or. fr

Tarkistus 77
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. Komissio 
ilmoittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kaikista 17 artiklassa 
tarkoitettuja ohjelmia hyväksyttäessä 
tehdyistä päätöksistä.

Or. fr

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) voi olla erityisehtoja, kuten hankinnan (a) voi olla erityisehtoja, kuten hankinnan 
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kohteena olevan toiminnan 
toteuttamispaikka, jos tämä on 
asianmukaisesti perusteltavissa toimen 
tavoitteilla ja jos tällaiset ehdot eivät ole 
julkisia hankintoja koskevien periaatteiden 
vastaisia;

kohteena olevan toiminnan 
toteuttamispaikka, jos tämä on 
asianmukaisesti perusteltavissa toimen 
tavoitteilla ja jos tällaiset ehdot eivät ole 
julkisia hankintoja koskevien unionin 
periaatteiden vastaisia;

Or. fr

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EY) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] VIII osaston mukaisesti 
perustettuja rahoitusvälineitä voidaan 
käyttää helpottamaan rahoituksen 
saatavuutta oikeussubjekteille, jotka 
toteuttavat toimia asetuksissa (EU) N:o 
XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat], (EU) N:o 
XXX 2012 [Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivat] ja 
(EU) N:o XXX/2012 [tietoyhteiskunnan 
suuntaviivat] määriteltyjen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden edistämiseksi ja 
niiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Rahoitusvälineiden on perustuttava 
markkinoiden toimintapuutteiden, 
optimaalista heikompien 
investointitilanteiden sekä 
investointitarpeiden ennakkoarviointiin.

1. Asetuksen (EY) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] VIII osaston mukaisesti 
perustettuja rahoitusvälineitä voidaan 
käyttää helpottamaan rahoituksen 
saatavuutta oikeussubjekteille, jotka 
toteuttavat toimia asetuksissa (EU) N:o 
XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat], (EU) N:o 
XXX 2012 [Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivat] ja 
(EU) N:o XXX/2012 [tietoyhteiskunnan 
suuntaviivat] määriteltyjen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden edistämiseksi ja 
niiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. xm

Perustelu

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI) 

FI shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention;  not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).
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Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

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

Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Seuraavia rahoitusvälineitä voidaan 
käyttää:

3. Esimerkiksi seuraavia rahoitusvälineitä 
voidaan käyttää:

Or. fr

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) mikä tahansa muu rahoitusväline. c) muut rahoitusvälineet seuraavien 
ehtojen täyttyessä:
– yhteensopivuus asetuksen (EU) 
N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus 2012] kanssa; ja
– yhteensopivuus tämän asetuksen 
tavoitteiden kanssa.
Tätä menettelyä voidaan toteuttaa 
delegoiduilla säädöksillä tämän asetuksen 
25 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi on täsmennettävä ehdot, joiden täyttyessä 
voidaan luoda uusi rahoitusväline tässä asetuksessa säädettyjen lisäksi. Täsmennyksellä 
pyritään varmistamaan riittävä joustavuus, jotta voidaan reagoida yllättävään 
taloustilanteeseen mutta taata samalla Euroopan parlamentin mahdollisuudet 
demokraattiseen valvontaan.
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Tarkistus 82
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 myönnettävään 
tukeen oikeutetut toimet on valittava 
hakemusjärjestyksessä tämän asetuksen 
17 artiklan mukaisesti, niissä on pyrittävä 
alakohtaiseen monipuolistamiseen sekä
maantieteelliseen hajauttamiseen 
jäsenvaltioiden kesken ja niiden on 
täytettävä seuraavat ehdot:
– vastaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita;
– tuo eurooppalaista lisäarvoa;
– varmistaa vääristymättömän kilpailun 
sisämarkkinoilla;
– tuottaa 
vipuvaikutuksia/kerrannaisvaikutuksia 
unionin myöntämälle tuelle.

Or. xm

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unioni, mikä tahansa jäsenvaltio ja muut 
investoijat voivat antaa rahoitustukea 
rahoitusvälineiden käytöstä saadun 
rahoituksen lisäksi edellyttäen, että 
komissio hyväksyy toimien 
tukikelpoisuusperusteiden ja/tai välineen 
investointistrategian mahdolliset 
muutokset, jotka voivat olla tarpeen 
lisärahoitusosuuden vuoksi.

2. Unioni, mikä tahansa jäsenvaltio ja muut 
investoijat voivat antaa rahoitustukea 
rahoitusvälineiden käytöstä saadun 
rahoituksen lisäksi edellyttäen, että 
komissio hyväksyy tämän.

Or. fr
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Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Rahoitusvälineillä on pyrittävä 
säilyttämään unionin talousarviosta 
myönnettyjen varojen arvo. Niistä voi olla 
mahdollista saada tuottoa, mutta tämä ei 
kuitenkaan saa haitata tämän asetuksen 
nojalla tuettujen toimien toteuttamista.

Or. fr

Tarkistus 85
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 liikenteen 
alalla unionin talousarviosta esimerkiksi 
tämän asetuksen mukaisesti rahoitettaviin 
avustuksiin, jos kyseiset avustukset ovat 
ratkaisevia hankkeen kannattavuuden 
kannalta.

Or. fr

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] 18 artiklan 2 kohdan 
mukaan yhden rahoitusvälineen tuottamat 
tulot ja maksut on osoitettava kyseiseen 
rahoitusvälineeseen. Vuosien 2007–2013 
monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä jo perustettujen 
rahoitusvälineiden osalta kyseisellä 

6. Asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] 18 artiklan 2 kohdan 
mukaan yhden rahoitusvälineen tuottamat 
tulot ja maksut on osoitettava kyseiseen 
rahoitusvälineeseen tämän asetuksen 
voimassaoloaikana.
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kaudella aloitettujen toimien tuottamat 
tulot ja maksut on osoitettava 
rahoitusvälineeseen kaudella 2014–2020.

Or. fr

Tarkistus 87
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. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio hyväksyy monivuotiset ja 
vuotuiset työohjelmat kullekin alalle. 
Komissio voi myös hyväksyä useamman 
kuin yhden alan kattavia monivuotisia ja 
vuotuisia työohjelmia. Tällaiset delegoidut 
säädökset annetaan tämän asetuksen 
25 artiklaa noudattaen.

Or. xm

Perustelu

Komissio saattaa tehdä monivuotisten ja vuotuisten työohjelmien yhteydessä poliittisia 
päätöksiä, jotka täydentävät tätä asetusta. Näin ollen esittelijät ehdottavat, että 
täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla säädöksillä, jolloin Euroopan parlamentti 
voi valvoa kyseisiä päätöksiä paremmin.

Tarkistus 88
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. Tällaiset
täytäntöönpanosäädökset annetaan 24 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Monivuotisia työohjelmia on 
tarkasteltava uudelleen ainakin niiden 
toteutuksen puolivälissä. Komissio muuttaa 
monivuotista työohjelmaa tarvittaessa 
delegoidulla säädöksellä tämän asetuksen 
25 artiklaa noudattaen.
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Or. xm

Perustelu

Komissio saattaa tehdä monivuotisten ja vuotuisten työohjelmien yhteydessä poliittisia 
päätöksiä, jotka täydentävät tätä asetusta. Näin ollen esittelijät ehdottavat, että 
täytäntöönpanosäädökset korvataan delegoiduilla säädöksillä, jolloin Euroopan parlamentti 
voi valvoa kyseisiä päätöksiä paremmin.

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Liikenteen alalla vähintään 4–
5 prosenttia 5 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista osoitetaan innovatiivisiin 
rahoitusvälineisiin.

Or. fr

Tarkistus 90
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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta
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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. Kaikkia hankkeita arvioidaan 
seuraavien kriteerien perusteella:

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

a) toimen toteuttamiskelpoisuus hankkeen 
suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa ja 
ehdotetun toteutustavan vakaus;

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

b) unionin myöntämän tuen vipuvaikutus 
julkisiin ja yksityisiin investointeihin ja 
sisämarkkinoihin;

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

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) liikenteen ja energian alalla 
rajatylittävä ulottuvuus.

Or. en

Perustelu

Valintaperusteita pitäisi täsmentää nykyisen asetuksen (N:o 680/2007) 5 artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 92
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, 
älykkäät ja kestävät liikennejärjestelmät tai
yhteiset asennusoikeudet. Monialaisia 
ehdotuspyyntöjä voidaan hyväksyä.

7. Työohjelmia on koordinoitava 
liikenteen, energian ja televiestinnän 
välisen synergian hyödyntämiseksi, 
erityisesti sellaisilla aloilla kuin älykkäät 
energiaverkot, sähköinen liikkuvuus, 
älykkäät ja kestävät liikennejärjestelmät,
yhteiset asennusoikeudet tai 
infrastruktuurien yhteen liittäminen. 
Monialaisia ehdotuspyyntöjä voidaan 
hyväksyä käyttäen 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja alakohtaisia määrärahoja 
suhteellisesti sen mukaan, mikä on 
kunkin alan painoarvo suunnitelluissa 
toimissa.

Or. fr

Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuosierien sitomisen alustava aikataulu 
ilmoitetaan edunsaajille ja, jos sitä 
sovelletaan rahoitusvälineisiin, 
asianomaisille rahoituslaitoksille.

Vuosierien sitomisen alustava aikataulu 
ilmoitetaan edunsaajille, asianomaisille 
jäsenvaltioille sekä Euroopan 
parlamentille ja, jos sitä sovelletaan 
rahoitusvälineisiin, asianomaisille 
rahoituslaitoksille.

Or. fr

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
19 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jos määrärahoja ei ole käytetty sen 
varainhoitovuoden loppuun mennessä, jota 
varten ne on otettu talousarvioon, ne 
siirretään automaattisesti eteenpäin yhdellä 
vuodella.

Jos määrärahoja ei ole käytetty sen 
varainhoitovuoden loppuun mennessä, jota 
varten ne on otettu talousarvioon, ne 
siirretään automaattisesti eteenpäin yhdellä 
vuodella asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[uusi varainhoitoasetus] 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 95
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 
päällä tehtäviin tarkastuksiin.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava 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 
päällä tehtäviin tarkastuksiin.

Or. fr

Perustelu

Jotta asiat olisivat yksinkertaisempia, jäsenvaltioiden velvollisuuksia koskevien sääntöjen on 
oltava samat kaikilla kolmella alalla.

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti televiestintäalalla kansallisten 
sääntelyviranomaisten on pyrittävä kaikin 

Poistetaan.
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tavoin varmistamaan oikeusvarmuus ja 
investointiedellytykset, jotka helpottavat 
tämän asetuksen mukaista unionin 
rahoitustukea saavien hankkeiden 
toteuttamista.

Or. fr

Perustelu

Jotta asiat olisivat yksinkertaisempia, jäsenvaltioiden velvollisuuksia koskevien sääntöjen on 
oltava samat kaikilla kolmella alalla.

Tarkistus 97
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 
vuosittain – 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. fr

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komitea varmistaa 18 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 
johdonmukaisuus sekä eri alojen välisen 
synergian tunnistaminen ja 
hyödyntäminen, sekä pyrkii erityisesti 
varmistamaan alakohtaisten 
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määrärahojen tasapuolisen käytön 
monialaisissa ehdotuspyynnöissä ja 
yhteisrahoituksen osuuksien 
määrittämisessä sellaisia toimia varten, 
joissa voidaan hyödyntää alojen välistä 
synergiaa.

Or. xm

Perustelu

Komitean tehtävänä pitäisi olla myös asianmukaisten rahoitusratkaisujen löytäminen 
synergiaetujen hyödyntämistä ja monialaisia ehdotuspyyntöjä varten.

Tarkistus 99
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 monivuotisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 
toteuttamisen ajaksi valta antaa 5, 17 ja 
20 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

Or. fr

Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 
2018 puolivälissä 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 

1. Komissio esittelee Euroopan 
parlamentille 31. joulukuuta 2017 
mennessä 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 
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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.

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. fr

Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – A kohta – Horisontaaliset painopisteet

Komission teksti

Innovatiivinen hallinnointi ja palvelut Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila –
SESAR

Innovatiivinen hallinnointi ja palvelut
Tie-, rautatie- ja sisävesiväylien
liikenteenhallintajärjestelmät (ITS, 
ERTMS ja RIS)

Innovatiivinen hallinnointi ja palvelut Ydinverkon satamat ja lentoasemat
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Tarkistus

Innovatiivinen hallinnointi ja palvelut Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila –
SESAR

Innovatiivinen hallinnointi ja palvelut
Tie-, rautatie- ja sisävesiväylien 
liikenteenhallintajärjestelmät (ITS, 
ERTMS, RIS ja VTMIS)

Innovatiivinen hallinnointi ja palvelut Ydinverkon satamat ja lentoasemat, merten 
moottoritiet

Or. xm

Perustelu

Koska merten moottoritiet ja VTMIS-järjestelmä ovat olennainen osa Euroopan unionin 
liikennejärjestelmää, ne pitäisi sisällyttää horisontaalisiin painopisteisiin.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
Liite – III a osa (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Luettelo hankkeista, joissa voidaan hyödyntää synergiaa vähintään kahden Verkkojen 
Eurooppa -välineen soveltamisalaan kuuluvan alan välillä.

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 
kaasukäytäviä tai televiestintäverkkoja.

Or. xm

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 7 artiklan 4 a kohtaa (uusi) koskevaan tarkistukseen 56. Uudessa 
liitteessä esitetään alustava luettelo tukikelpoisista "synergiahankkeista". Se ohjeistaa 
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hankepromoottoreita esittämään toimia, joissa voidaan hyödyntää kolmen kyseessä olevan 
alan välistä synergiaa.
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PERUSTELUT

Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta annetun asetusehdotuksen tavoitteena on

– keskittää resurssit liikenteen, energian ja televiestinnän alalla hankkeisiin, jotka tuovat 
eurooppalaista lisäarvoa, jotta voitaisiin luoda yhdennettyjä Euroopan laajuisia verkkoja 
yhtäläisen tehokkuuden ja korkealaatuisen infrastruktuurin varmistamiseksi kaikkialla unionin 
alueella

– keskittää, yksinkertaistaa ja ehdollistaa tämän asetuksen nojalla myönnettäviä tukia unionin 
tasolla hyödyntäen samalla kyseisten kolmen alan välinen synergia 

– kohdentaa varat järkevästi joko suoriin tukiin tai uusiin rahoitusvälineisiin, joihin myös 
markkinat osallistuvat ja jotka kymmenkertaistavat unionin määrärahojen vaikutukset

– lisätä koheesiorahaston tukeen oikeutettujen maiden osallisuutta rahoituksen, tekniikan ja 
toiminnan tasolla siten, että osa Verkkojen Eurooppa -välineeseen osoitetuista määrärahoista 
käytetään liikenteen alalla koheesiorahaston sääntöjen mukaisesti.

Vallitseva syvä kriisi sekä Euroopan talous-, yhteiskunta- ja ympäristötilanteen nykykehitys 
puoltavat seuraavia toimia:

– julkisen talouden vakauttaminen
– Euroopan taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen
– kestävään, osallistavaan ja tasapainoiseen kasvuun palaaminen.

Tältä osin esittelijät tukevat voimakkaasti käsiteltävänä olevaa asetusta, jolla perustetaan 
Verkkojen Eurooppa -väline ja jossa asetetaan kyseisen välineen tavoitteeksi kasvun ja 
kilpailukyvyn edistäminen liikenteen, energian ja televiestinnän aloilla kolmella eri tavalla:

– Joukkoliikenteen suunnitteluun on ensinnäkin varattava riittävät resurssit 
infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseksi, jotta tärkeitä talouden aloja voidaan aktivoida sekä 
hankkeiden toteutusvaiheessa että infrastruktuurin käyttöönotto- ja ylläpitovaiheessa.

– Toiseksi mainituilla aloilla on edistettävä tutkimusta, teknologian siirtoa ja kehitystä (niin 
rahoituksessa kuin operatiivisessa toiminnassa), jotta Eurooppa säilyttäisi niillä 
maailmanlaajuisen johtoasemansa.

– Kolmanneksi Euroopan unioniin pitäisi luoda kestävät, tehokkaat ja luotettavat liikenne-, 
energia- ja televiestintäjärjestelmät, jotka edistäisivät osaltaan unionin talouden 
maailmanlaajuista kilpailukykyä ja sopusointuista sekä yhtenäistä toimintaa, tehostaisivat 
unionin toimia talouden, yhteiskunnan ja ympäristön alalla sekä vauhdittaisivat alueellista 
yhdentymistä.

Arvioitu rahoitustarve unionin alueella vuoteen 2020 asti on seuraavanlainen:
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– 500 miljardia Euroopan laajuisille liikenneverkoille; tästä 250 miljardia euroa on osoitettava 
pullonkaulojen poistamiseen ja puuttuvien yhteyksien, erityisesti rajatylittävien yhteyksien, 
rakentamiseen
– 200 miljardia euroa Euroopan laajuisille energiaverkoille
– 270 miljardia euroa laajakaistaverkon ja palvelukeskusten käyttöönottoon.

Tähän välineeseen osoitetut 50 miljardin euroa on siis käytettävä seuraavat seikat huomioon 
ottaen:
– Infrastruktuurit on valittava huolellisesti sen perusteella, tuovatko ne eurooppalaista 
lisäarvoa ja ovatko ne johdonmukaisia Eurooppa 2020 strategian kanssa.
– Euroopan unionin elinten on hallinnoitava välinettä mahdollisimman tehokkaasti ja 
koordinoidusti.
– Sidosryhmiä (jäsenvaltioita, alueita, alueellisia yhteisöjä, hankkeiden vetäjiä) on kuultava.
– Unionin toimielinten (komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin) on tehtävä 
yhteistyötä keskenään.
– Erityistä huomiota on kiinnitettävä koheesiomaihin, joiden tarpeet ovat suuret ja resurssit 
usein rajalliset.
– Määrärahat on jaettava optimaalisesti perinteisten tukitoimenpiteiden ja uusien 
rahoitusvälineiden välillä:

 Avustuksia pitäisi myöntää vain hankkeisiin, jotka tuottavat vain vähän tai eivät 
tuota lainkaan tuloja, ja yhteisrahoitusosuus on määritettävä oikeasuhteisesti 
asetettuihin tavoitteisiin ja painopisteisiin, toimijoiden ja markkinoiden odotuksiin 
sekä toteutettavien toimien luonteeseen nähden.

 Innovatiivisten rahoitusvälineiden avulla pitäisi saada markkinatoimijat paremmin 
mukaan. Samalla on kuitenkin varmistettava, että
o toimet ovat unionin edun mukaisia, säännönmukaisia ja riippumattomia
o rahoitusvälineet tuottavat merkittäviä vipuvaikutuksia
o kilpailu ei vääristy ja markkinat voivat toimia häiriöttä.

– Tämä asetus on sisällytettävä seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen ja 
varmistettava, että sitä koordinoidaan tiiviisti muiden samoja tavoitteita edistävien 
rahoitusvälineiden kanssa. Niitä ovat esimerkiksi

 kahdeksas tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelma 
(Horisontti 2020)

 alueellinen koheesiopolitiikka.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi esittelijät ehdottavat, että monivuotisiin ja vuotuisiin 
ohjelmiin sovelletaan delegoituja säädöksiä. Euroopan parlamentin on voitava valvoa toimia, 
koska niiden yhteydessä tehdään poliittisia päätöksiä (esimerkiksi julkaistavaksi tarkoitetuista 
ehdotuspyynnöistä). Lisäksi komission on mahdollista antaa täydentäviä erityissäännöksiä 
yhteistä etua koskevien hankkeiden tarjouskilpailuja varten, ja ne korvaisivat mahdollisesti 
perussäädöksen. Energian ja televiestinnän alalla ei ole myöskään laadittu luetteloa yhteistä 
etua koskevista hankkeista, mikä antaa komissiolle mahdollisesti liikaa harkintavaltaa.

Käsiteltävänä olevan välineen kolme kohdealaa ovat strategisesti tärkeitä unionin ja sen 
väestön tulevaisuutta ajatellen.

I – Liikenneala
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Kyse on fyysisistä yhteyksistä unionin eri alueiden välillä sekä henkilöiden ja tavaroiden 
liikkumismahdollisuuksista. Ilman niitä kehitys ei ole mahdollista, ja ne vaikuttavat myös 
unionin alueelliseen eheyteen. On korostettava myös sitä, että infrastruktuuripolitiikan ja 
infrastruktuurin käytön taustalla vaikuttavat liikenteeseen liittyvät eurooppalaiset 
teollisuudenalat (esimerkiksi autoteollisuus, ilmailu, rautatieteollisuus, avaruusteollisuus ja 
liikennejärjestelmät), jotka ovat yhä alojensa maailmanlaajuisia johtajia ja muodostavat 
suuren osan Euroopan taloudellisesta potentiaalista.

Tehokkaat liikenneverkot vaikuttavat ratkaisevasti myös kilpailukykyyn. Jo vuonna 1993 
Euroopan komission silloinen puheenjohtaja Jacques Delors arvioi kasvua, kilpailukykyä ja 
työllisyyttä käsittelevässä valkoisessa kirjassa1, että 15 miljoonan työpaikan luominen ja 
talouskasvun elvyttäminen edellyttäisi 220 miljardin ecun2 investointeja liikenneverkkoihin 
ennen vuotta 2000. Tuosta summasta 82 miljardia piti Delorsin mukaan osoittaa ensisijaisiin 
hankkeisiin.

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin ja samankaltaisen talouskriisin vallitessa komission 
liikennealalle ehdottamat määrärahat ovat 50 miljardia euroa vähemmän (31,7 miljardia 
euroa), vaikka unionissa on nykyisin huomattavasti enemmän jäsenvaltioita ja tarpeet ovat 
huomattavasti suuremmat.

Esittelijöiden mielestä sopiva summa liikenteen alalla odotettavan vipuvaikutuksen 
aikaansaamiseksi olisi vähintään 10 prosenttia arvioidusta tarpeesta (500 miljardia euroa 
Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin ennen vuotta 2020).
Koska resurssit ovat rajalliset, komissio ehdottaa, että Verkkojen Eurooppa -väline 
kohdistetaan selkeästi hankkeisiin, jotka ovat toteuttamiskelpoisia ja valmiita rahoitettavaksi 
seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, jotka tuottavat EU:lle suurta lisäarvoa ja jotka 
liittyvät horisontaalisiin painopisteisiin tai kestäviin liikennemuotoihin, kuten rautateihin tai 
sisävesiväyliin. Liitteessä esitetty luettelo sisältää jo joitakin mahdollisia hankkeita, joilla
edistetään esimerkiksi liikennekäytäviä ja joista 85 prosenttia on tarkoitus rahoittaa Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Hankkeet on kuitenkin vielä kilpailutettava ehdotuspyyntöjen avulla, 
koska määrärahat eivät riitä kaikkien luettelossa mainittujen hankkeiden rahoittamiseen.

Esittelijät ovat tyytyväisiä liikennekäytäviä koskevaan lähestymistapaan, koska se parantaa 
huomattavasti Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevien 30 hankkeen hallinnointia. 
Kyseiset hankkeet valittiin vuonna 2004, koska ne olivat rajatylittävien liikennevirtojen, 
koheesion sekä kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta hyvin merkittäviä. Esittelijät 
haluavat pitää tässä vaiheessa lähtökohtaisesti kiinni kymmenestä komission määrittämästä 
liikennekäytävästä ja muista osuuksista. Näin ollen esittelijät ehdottavat vain pieniä 
muutoksia horisontaalisiin painopisteisiin ja lisäävät mukaan "merten moottoritiet", jotta ne 
määritettäisiin edelleen ensisijaisiksi Euroopan laajuisten liikenneverkkojen joukossa. Sama 
pätee meriliikenteen älykkäisiin hallintapalveluihin (ITS).

Jos neuvosto päättää leikata määrärahoja huomattavasti, myös liitteen I osassa mainittujen 
liikennehankkeiden luetteloa on tarkistettava.

                                               
1 COM (93)700
2 1 ECU = 1Euro 1. tammikuuta 1999
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Lisäksi koheesiorahaston määrärahoista pitäisi voida käyttää osa Verkkojen Eurooppa 
-välineen kautta liikenteen alalla, koska se loisi mahdollisuuksia asianomaisille maille. Näin 
voitaisiin edistää kyseisten maiden liittymistä suuriin Euroopan laajuisiin verkkoihin, mikä 
parantaisi niiden kilpailukykyä ja vahvistaisi niiden yhdentymistä Euroopan unioniin. 
Kyseisten maiden rahoituksellinen ja operatiivinen erityistilanne on kuitenkin huomioitava 
erityisesti "ota tai jätä" -periaatetta sovellettaessa. Koheesiorahaston tukeen oikeutettujen 
maiden hallinnollisia puutteita voidaan paikata antamalla niille teknistä apua hankkeen 
suunnitteluvaiheessa. Näin ne voivat hyödyntää Verkkojen Eurooppa -välinettä 
täysipainoisesti.

II – Energia-ala

Euroopan unionilla on tulevina vuosina edessään tärkeitä haasteita, joihin voidaan vastata 
infrastruktuuria kehittämällä:

� riippumattomuus tai keskinäinen riippuvuus ja yhteisvastuullisuus unionin 
energiahuollossa (varmuus ja vakaus)

� älykkäiden, aiempaa tehokkaampien ja energiaa säästävien verkkojen käyttöönotto
� uusien uusiutuvan energian verkkojen kehittäminen ja liittäminen vanhoihin 

verkkoihin.

Energia-alalla suurimpia haasteita Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita ajatellen ovat 
viivästykset energian sisämarkkinoiden toteuttamisessa sekä investointivaje, jonka arvioidaan 
olevan yli 200 miljardia euroa.

Näin ollen esittelijät ovat sitä mieltä, että jokaiselle energiainfrastruktuuriin investoidulle 
eurolle on varmistettava mahdollisimman suuri vipuvaikutus, jotta Verkkojen Eurooppa 
-välineestä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. Tässä yhteydessä lisäetuja voitaisiin 
tuottaa myös laajentamalla rahoitusvälineiden käyttöä, mikä vauhdittaisi ja houkuttelisi 
yksityistä rahoitusta markkinaperusteisten välineiden kautta. Infrastruktuurin kehittäminen 
ilman markkinaperusteisia välineitä on mahdotonta näinä rahoituskriisin aikoina.

Avustuksia voidaan ja niitä pitäisikin käyttää vasta viimeisenä keinona ensisijaisiin 
hankkeisiin, jotka eivät ole kaupallisesti kannattavia mutta joiden myönteiset 
ulkoisvaikutukset ovat merkittäviä. Avustuksilla ei kuitenkaan saa vääristää yhä kehittymässä 
olevia energiamarkkinoita, eikä yksityisellä rahalla pidä luoda keinotekoista kilpailua.

Verkkojen Eurooppa -välineen tarkoituksena on kuroa umpeen kuilua uusia ja päivitettyjä 
infrastruktuureja koskevien tarpeiden ja vuoden 2020 ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
välillä. Painopisteet on kuitenkin huomioitava kaikissa Verkkojen Eurooppa -välineen 
toteutusvaiheissa.

III – Televiestintäala
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Laajakaistaverkon käyttöönotto kysyntäperusteisesti on strateginen valinta, jonka avulla 
voidaan perustaa tieto- ja viestintätekniikan sisämarkkinat sekä saavuttaa unionin 
digitaalistrategian tavoitteet.

Painopisteenä pitäisi olla unionin digitaalipalvelujen infrastruktuurin perustaminen: Euroopan 
laajuiset hyvin nopeat runkoverkkoyhteydet julkisia viranomaisia varten, sähköisen hallinnon 
palvelujen tarjoaminen rajojen yli (esimerkiksi rajatylittävä sähköinen hankintamenettely, 
sähköisen oikeuden ja sähköisen terveydenhuollon palvelut), julkisen sektorin tiedon 
saatavuus ja pääsy eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitaalisiin resursseihin, data.eu-
portaaliin ja monikielisiin palveluihin, turvallisuus ja käyttövarmuus (internetin turvallisuus ja 
kriittisten palveluinfrastruktuurien varmuus) sekä älykkäät energiapalvelut. 

Esittelijät ovat sitä mieltä, että laajakaistaverkkojen käyttöönottoa pitäisi tukea Verkkojen 
Eurooppa -välineen yhteydessä vain rahoitusvälineistä. Rahoitusvälineisiin liittyy monia etuja 
avustuksiin verrattuna: niiden vipuvaikutus on suurempi ja niiden kautta saavutetaan 
suurempi määrä kotitalouksia samoilla määrärahoilla. Julkisen tuen ohjelmissa taas on 
painotettava myönteisiä ulkoisvaikutuksia, joita ovat esimerkiksi paikallis- ja 
maaseututalouden kehittyminen, kilpailukyvyn paraneminen ja uusien työpaikkojen 
syntyminen.

IV – Synergiat

Esittelijät ovat tyytyväisiä komission ehdotukseen siitä, että yksi väline kattaisi kaikki kolme 
edellä esitettyä alaa. Näin voidaan pienentää ohjelman hallinnoinnista aiheutuvia menoja. 
Esittelijät katsovat kuitenkin, että energia-, liikenne- ja televiestintäalojen välistä synergiaa 
olisi vahvistettava edelleen. Hankepromoottoreita pitäisi kannustaa ehdottamaan toimia, joissa 
voitaisiin mahdollisesti hyödyntää kolmen mainitun alan välinen synergia. Tätä ajatellen 
esittelijät ehdottavat, että synergiaedut, tukikelpoisuuden perusteet, yhteisrahoituksen taso 
sekä hallinto- ja varainhoitosäännöt määritetään tarkemmin. Liitteen IV osassa on esitetty uusi 
alustava luettelo hankkeista, joihin liittyy mahdollisia synergiaetuja.

Lopuksi esittelijät toteavat, että jos Verkkojen Eurooppa -välineen hallinnointi on avointa, 
synergistä ja yksinkertaista, se toteutetaan keskitetysti ja siinä noudatetaan tiettyjä ehtoja, 
välineen avulla voidaan varmistaa unionin varojen käytön maksimaalinen teho. Siten se voi 
edistää unionin tärkeimpiä poliittisia painopisteitä liikenteen, energian sekä tieto- ja 
viestintätekniikan alalla.

Tässä asiakirjassa esitetyissä tarkistuksissa ei niinkään lisätä uusia kohtia. Tarkistusten 
tavoitteena on pikemminkin selventää tekstiä, koska Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
asetuksen on oltava esittelijöiden mielestä ytimekäs.

Seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä neuvoteltaessa esittelijät aikovat kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, että tähän välineeseen varataan riittävät määrärahat ja 
toimintaresurssit. Määrärahojen ja resurssien leikkaaminen vesittäisi koko välineen, mikä taas 
vaarantaisi unionin kasvu- ja kilpailukykypolitiikan.


