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LYHYET PERUSTELUT

Verkkojen Eurooppa -väline on keskeisin EU:n väline, jonka tavoitteena on rahoittaa 
ydinverkon hankkeita, joista saadaan suurin Euroopan tason lisäarvo rakentamalla puuttuvia 
rajatylittäviä yhteyksiä, poistamalla vaikeita pullonkauloja ja korjaamalla multimodaalisia 
solmukohtia. Verkkojen Eurooppa -väline hyödyttää kaikkia jäsenvaltioita, sillä se tarjoaa 
yhtäläisen pääsyn sisämarkkinoille ja vauhdittaa EU:n tarvitseman infrastruktuurin 
kehittämistä.

Koheesiojäsenvaltiot ovat suhtautuneet varauksellisesti 10 miljardin euron siirtämiseen 
koheesiorahastosta ja sen korvamerkitsemiseen Verkkojen Eurooppa -välineessä 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin yksinomaan koheesiojäsenvaltioissa, ja ne ovat jopa 
vastustaneet tällaista ehdotusta. Koheesiomaille korvamerkityille varoille olisi kuitenkin 
löydettävä täsmällinen käyttökohde, sillä jos niitä ei käytetä, ne eivät palaudu 
koheesiorahastoon vaan ne menetetään. Euroopan parlamentilla on toisena lainsäätäjänä 
velvollisuus työstää komission ehdotusta ja selvennettävä tarvittaessa sen tekstiä, jotta 
varmistetaan kaikkien jäsenvaltioiden tuki hyvän Euroopan tason lisäarvoa tuottavan 
ehdotuksen aikaansaamiseksi. Esittelijä katsoo, että tekstiin on tehtävä tiettyjä selvennyksiä.

Koheesiorahastosta siirrettävää 10 miljardia euroa ei saisi laskea mukaan 2,5 prosentin 
BKT-kattoon. 

Koheesiorahastosta siirrettävää 10 miljardia euroa ei pitäisi ottaa huomioon laskelmissa, 
joiden mukaan määrärahoja rajoitetaan 2,5 prosenttiin BKT:sta monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ehdotetulla tavalla. Verkkojen Eurooppa -välineen kaltaisten keskitetysti 
hallinnoitujen välineiden sisällyttäminen määrärahojen rajoittamiseen ei ole periaatteessa 
järkevää. Suurin osa rahoitettavista hankkeista on rajatylittäviä hankkeita, ja määrärahojen 
rajoittamisen seurauksena hanketta voitaisiin käsitellä epätasa-arvoisesti eri puolilla rajaa. 
Lisäksi välineeseen sisältyy koheesiojäsenvaltioiden kannalta epätasa-arvoinen kohtelu 
21,7 miljardin euron ja 10 miljardin euron suuruisten summien välillä, sillä kilpailuun 
perustuvan hankkeen toteutuksessa ei voida noudattaa tällaista kattoa eikä kiinteitä 
maakohtaisia määrärahoja.

Rajatylittäviin hankkeisiin olisi panostettava enemmän raja-alueilla.

Nykyinen infrastruktuuri heijastaa edelleen kapea-alaisia kansallisia periaatteita monilla raja-
alueilla (jotka eivät ole vaaleissa painopistealue jäsenvaltioille, jotka suosivat maan keskiosiin 
tehtäviä investointeja, vaikka raja-alueet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta EU:n 
yhdentymisprosessista ja sisämarkkinoista voidaan hyötyä), ja kyseessä olevat alueet kärsivät 
syrjäisestä sijainnistaan. Suurin osa ensisijaisista hankkeista on todellakin rajatylittäviä 
infrastruktuurihankkeita, mutta usein rajatylittäviä osuuksia koskevat hankkeet saatetaan 
valmiiksi aivan viimeisinä tai ei lainkaan. TEN-T-verkon 30 ensisijaisesta hankkeesta 
26 hanketta on tähän mennessä koskenut raja-alueilla tehtäviä töitä tai niillä on ollut 
rajatylittävä ulottuvuus, mutta kaikissa näissä hankkeissa raja-alueiden investoinnit on tehty 
viimeiseksi.
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Verkkojen Eurooppa -välineen ja koheesiorahaston välille olisi luotava vahvoja 
synergioita.

Rajatylittävien infrastruktuurihankkeiden välisiä synergioita olisi kehitettävä myös Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja koheesiorahaston rahoittamissa alueellisissa 
yhteistyöohjelmissa. Myös vauraammilla alueilla toteutettavien rajatylittävien 
infrastruktuurihankkeiden olisi oltava täysin tukikelpoisia EAKR:n mukaisesti kasvua ja 
työllisyyttä koskevissa ohjelmissa.

Verkkojen Eurooppa –välineellä olisi joissakin tapauksissa tuettava kattavaa verkkoa.

Verkkojen Eurooppa -välineen olisi oltava käytettävissä myös kattavan verkon 
infrastruktuurihankkeisiin ja erityisesti raja-alueilla toteutettaviin hankkeisiin 5 prosentin 
enimmäisrajoituksella. 

"Syvemmällä" Verkkojen Eurooppa -välineellä voitaisiin lisätä keskeisiin 
infrastruktuureihin tehtäviä investointeja.

Rahoitusvaikeuksissa olevat maat ovat kaikkein riippuvaisimpia infrastruktuuri-
investoinneista, jotka edistävät kasvua ja luovat työllisyyttä. Näin ollen rahoitusvaikeuksissa 
olevien jäsenvaltioiden olisi voitava omasta pyynnöstään käyttää infrastruktuurihankkeisiin 
oikaistuista tai kertyneistä kassavirroista saamiaan varoja Verkkojen Eurooppa -välineen ja/tai 
kansallisten määrärahojen puitteissa. Komission olisi hallinnoitava näitä summia keskitetysti 
kilpailukykyä ja kasvua koskevan ohjelman puitteissa. Tämän olisi kannustettava 
investointeja kansallisiin ja rajatylittäviin infrastruktuurihankkeisiin ja tuotettava tällä tavoin 
Euroopan tason lisäarvoa.

Lopuksi on syytä korostaa, että tarvitaan EU:n laajuinen näkemys kansalliset rajat ylittävästä 
pitkän matkan käytävästä, jotta voidaan määritellä ja poistaa sujuvan, yhteentoimivan ja 
intermodaalisen liikenteen esteet (infrastruktuuria koskevat sekä tekniset ja hallinnolliset 
esteet). Nämä esteet vahingoittavat syvästi EU:n kilpailukykyä lisäämällä kustannuksia ja 
vähentämällä logistiikkaketjun luotettavuutta ja vaikuttavat myös epäsymmetrisesti 
syrjäisempiin maihin, minkä vuoksi ne heikentävät EU:n alueellista yhteenkuuluvuutta.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään lausuntoonsa seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin ottavat huomioon Euroopan unionin 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 172 artiklan,

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti 
sen 172, 174 ja 349 artiklan,

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) Täysin toimivat sisämarkkinat 
edellyttävät Euroopan ja sen alueet
yhdistävää ajanmukaista, integroitua 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.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) Verkkojen Eurooppa -välineen ja 
Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusvälineiden välille olisi luotava 
tiiviitä synergioita, jotta voidaan rahoittaa 
infrastruktuuria raja-alueilla kattavan 
verkon puitteissa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) ….kuun … päivänä ….. annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa XXX/2012 vahvistetaan 
valkoisessa kirjassa asetettujen tavoitteiden 
pohjalta Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen suuntaviivat, joissa 
yksilöidään Euroopan laajuisen 
liikenneverkon infrastruktuuri, 
täsmennetään siltä edellytettävät 
vaatimukset sekä säädetään toteuttamista 
koskevista toimenpiteistä. Suuntaviivojen 
mukaan ydinverkko olisi saatava valmiiksi 
vuoteen 2030 mennessä siten, että luodaan 
uutta infrastruktuuria ja kunnostetaan ja 
parannetaan olemassa olevaa 
infrastruktuuria.
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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. 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), 
sulkematta pois kattavaan verkkoon 
kohdistuvaa tukea, jolla voidaan lisätä 
tehokkaasti yhteiskunnallista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja parantaa 
saavutettavuutta kaikkialla unionissa, ja 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
liikenteen hallintajärjestelmien alalla 
(erityisesti SESARiin perustuvat 
ilmaliikenteen hallintajärjestelmät, joihin 
tarvitaan noin 3 miljardia euroa unionin 
talousarviovaroja).

Perustelu

Verkkojen Eurooppa -välineen tuki olisi keskitettävä ydinverkkoon, mutta kattavaan verkkoon 
kohdistuvaa tukea ei saisi sulkea kokonaan pois niissä tapauksissa, joissa hankkeet tuottavat 
Euroopan tason lisäarvoa erityisesti SEUT-sopimuksen 355 ja 375 artiklan määräysten 
mukaisten syrjäisimpien alueiden kaltaisilla alueilla, joilla on kattava verkko, jotta estetään 
tällaisten alueiden eristyneisyyden lisääntyminen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale



PE491.329v02-00 8/36 AD\915841FI.doc

FI

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 
joillakin 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 ([XXX] miljardia euroa) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Hankkeiden 
valinnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti 31 päivään joulukuuta 
2016 asti koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa. Varat, joita ei ole 
osoitettu johonkin liikenteen 
infrastruktuurihankkeeseen, olisi 
asetettava 1 päivästä tammikuuta 2017 
alkaen kaikkien koheesiorahaston tukeen 
oikeutettujen jäsenvaltioiden saataville 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti. 
Ehdottomalle etusijalle olisi asetettava 
hankkeet, jotka noudattavat 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään ja 
panemaan täytäntöön hankkeita, joilla on 
Euroopan tason lisäarvoa ja jotka on 
lueteltu tämän asetuksen liitteessä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

13 a) Institutionaaliset ja hallinnolliset 
valmiudet ovat ehdottomia 
ennakkoedellytyksiä, jotta Verkkojen 
Eurooppa -välineen tavoitteet olisivat 
tosiasiallisesti saavutettavissa. Komission 
olisi varmistettava, että valmiudet ovat 
aina riittäviä hankkeiden suunnittelun ja 
täytäntöönpanon kannalta, ja sen olisi 
tarvittaessa tarjottava asianmukaisia 
välineitä asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

37) Verkkojen Eurooppa -välineessä olisi 
ehdotettava rahoitusvälineitä, jotka 
edistävät yksityisen sektorin investoijien ja 

37) Verkkojen Eurooppa -välineessä olisi 
ehdotettava rahoitusvälineitä, jotka 
edistävät yksityisen sektorin investoijien ja 
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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.

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. Asiasta vastaavien 
hallintoviranomaisten olisi kehitettävä 
tarvittavia kannustimia yksityisten 
investoijien houkuttelemiseksi. 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.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

41) Välineestä myönnettävää tukea 
koskevia monivuotisia ohjelmia olisi 
kohdennettava unionin painopisteiden 
tukemiseen varmistamalla tarvittavien 
rahoitusvarojen saatavuus sekä unionin ja 
jäsenvaltioiden yhteisen toiminnan 
johdonmukaisuus ja jatkuvuus. 
Monivuotisen työohjelman 
täytäntöönpanon jälkeen jätettyihin 
liikennealan ehdotuksiin sisältyvien 
kustannusten tukikelpoisuuden pitäisi alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2014, jotta voidaan 
turvata yleisistä säännöistä yhteisön 
rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne-
ja energiaverkkojen alalla 20 päivänä 

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

kesäkuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 680/2007 soveltamisalaan jo kuuluvien 
hankkeiden jatkuminen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) 'kattavalla verkolla' Euroopan 
laajuista liikenneverkkoa, josta säädetään 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] II luvussa ja joka takaa 
kaikkien unionin alueiden, myös 



PE491.329v02-00 12/36 AD\915841FI.doc

FI

syrjäisten, syrjäisimpien ja erittäin 
harvaan asuttujen alueiden, pääsyn 
sisämarkkinoille ja yhteenliittämisen ja 
lisää siten taloudellista, yhteiskunnallista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
jäsenmaiden kesken, niiden sisällä sekä 
jäsenmaiden ja kolmansien maiden 
kesken;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

a) edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua kehittämällä uudenaikaisia ja 
suorituskykyisiä sekä tulevaisuuden 
liikennevirrat huomioivia Euroopan 
laajuisia verkkoja ja siten tuottaa koko 
Euroopan unionille sisämarkkinoiden 
kilpailukykyyn ja taloudelliseen, 
yhteiskunnalliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyviä hyötyjä sekä 
luoda ympäristöä, joka kannustaa entistä 
paremmin yksityisiin ja julkisiin 
investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
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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.

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 ja yhdessä 
muiden rahoitusvarojen kanssa.

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) edistää sellaisten unionin tavoitteiden 
saavuttamista, 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.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) rakentaa puuttuvia yhteyksiä ja 
poistaa pullonkauloja erityisesti 
rajatylittävillä osuuksilla.

Perustelu

Raja-alueet kärsivät syrjäisestä sijainnistaan ja ovat siksi erityisen riippuvaisia EU:n 
liikenneverkon yhteyksistä. Tästä syystä raja-alueilla olisi kannustettava 
infrastruktuurihankkeita, jotka koskevat puuttuvien yhteyksien rakentamista ja pullonkaulojen 
poistamista ja jotka liittävät raja-alueet ydinverkkoon ja parantavat siten pääsyä 
sisämarkkinoille.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

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 lisäksi Verkkojen 
Eurooppa -välineellä on edistettävä 
seuraavien alakohtaisten tavoitteiden 
saavuttamista:

a) Liikenteen alalla Verkkojen Eurooppa 
-välineellä on tuettava yhteistä etua 
koskevia hankkeita, joilla edistetään 
jäljempänä esitettyjen ja asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] 4 artiklassa 
eriteltyjen tavoitteiden saavuttamista:

a) Liikenteen alalla Verkkojen Eurooppa 
-välineellä on tuettava yhteistä etua 
koskevia hankkeita, joilla edistetään 
jäljempänä esitettyjen ja asetuksen (EU) 
N:o xxxx/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] 4 artiklassa 
eriteltyjen tavoitteiden saavuttamista:

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

i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
puuttuvia yhteyksiä käyttämällä tässä 
yhteydessä myös kiintiöitä ja tämän 
asetuksen 10 artiklassa määriteltyjä 
yhteisrahoituksen määriä ja ottamalla 
huomioon maantieteellisesti 
epäedullisessa asemassa olevat alueet; 
näiden tavoitteiden toteutumista mitataan 
niiden uusien ja parannettujen sisäisten ja 
rajatylittävien yhteyksien ja 
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 
määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä;

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

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

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

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

b) Energian alalla Verkkojen Eurooppa 
-välineellä on tuettava yhteistä etua 
koskevia hankkeita, joilla edistetään 
jäljempänä esitettyjen ja asetuksessa (EU) 
N:o xxxx/2012 eriteltyjen tavoitteiden 
saavuttamista:

b) Energian alalla Verkkojen Eurooppa
-välineellä on tuettava yhteistä etua 
koskevia hankkeita, joilla edistetään 
jäljempänä esitettyjen ja asetuksessa (EU) 
N:o xxxx/2012 eriteltyjen tavoitteiden 
saavuttamista:

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

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

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

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

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

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

c) Televiestinnän alalla Verkkojen 
Eurooppa -välineellä on tuettava yhteistä 
etua koskevia hankkeita, joilla edistetään 
jäljempänä esitettyjen ja asetuksessa (EU) 

c) Televiestinnän alalla Verkkojen 
Eurooppa -välineellä on tuettava yhteistä 
etua koskevia hankkeita, joilla edistetään 
jäljempänä esitettyjen ja asetuksessa (EU) 
N:o xxxx/2012 [tietoyhteiskunnan 
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N:o xxxx/2012 [tietoyhteiskunnan 
suuntaviivat] eriteltyjen tavoitteiden 
saavuttamista:

suuntaviivat] eriteltyjen tavoitteiden 
saavuttamista:

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

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

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

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

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 18
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Verkkojen Eurooppa -välineen 
täytäntöönpanon kokonaisrahoitus 
vuosina 2014–2020 on [XXX] euroa. 
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: [XXX] euroa, josta [XXX] 
euroa on siirrettävä koheesiorahastosta 
käytettäväksi tämän asetuksen, asetuksen 
(EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 
N:o [...]/2012 [koheesiorahasto]
mukaisesti yksinomaan jäsenvaltioissa,
jotka ovat oikeutettuja koheesiorahaston 
rahoitukseen, liitteessä lueteltuihin 
hankkeisiin ja noudattaen 
täysimääräisesti koheesiorahaston 
kansallista määrärahajakoa 31 päivään 
joulukuuta 2016 asti;

b) energia: 9 121 000 000 euroa; b) energia: [XXX] euroa;
c) televiestintä: 9 185 000 000 euroa. c) televiestintä: [XXX] euroa;

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

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

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 

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 
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samanlaisten menojen kattamiseksi 
talousarvioon vuoden 2020 jälkeen, jotta 
sellaisten toimien hallinnointi olisi 
mahdollista, joita ei ole saatettu päätökseen 
vielä 31 päivään joulukuuta 2020 
mennessä.

samanlaisten menojen kattamiseksi 
talousarvioon vuoden 2020 jälkeen, jotta 
sellaisten toimien hallinnointi olisi 
mahdollista, joita ei ole saatettu päätökseen 
vielä 31 päivään joulukuuta 2020 
mennessä.

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

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Avustuksina, rahoitusvälineinä ja 
julkisina hankintoina myönnettävään EU:n 
rahoitustukeen ovat oikeutettuja ainoastaan 
toimet, joilla edistetään yhteistä etua 
koskevia hankkeita asetusten (EU) N:o 
XXX/2012/ [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat], (EU) N:o 
XXX/2012 [Euroopan laajuisten 
energiaverkkojen suuntaviivat], (EU) N:o 
XXX/2012 [energiainfrastruktuurien 
suuntaviivat] ja XXX/2012 
[tietoyhteiskunnan suuntaviivat] 
mukaisesti, sekä ohjelmatukitoimet.

1. Avustuksina, rahoitusvälineinä ja 
julkisina hankintoina myönnettävään EU:n 
rahoitustukeen ovat oikeutettuja ainoastaan 
toimet, joilla edistetään yhteistä etua 
koskevia hankkeita asetusten (EU) N:o 
XXX/2012/ [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat], (EU) N:o 
XXX/2012 [Euroopan laajuisten 
energiaverkkojen suuntaviivat], (EU) N:o 
XXX/2012 [energiainfrastruktuurien 
suuntaviivat] ja XXX/2012 
[tietoyhteiskunnan suuntaviivat] 
mukaisesti, sekä ohjelmatukitoimet.

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

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

tämän asetuksen mukaista unionin 
rahoitustukea avustuksina:

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

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

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

b) tutkimukset yhteistä etua koskevia 
hankkeita varten siten kuin ne määritellään 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] 8 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdassa;

b) tutkimukset yhteistä etua koskevia 
hankkeita varten siten kuin ne määritellään 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] 8 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdassa;

c) yhteistä etua koskevia hankkeita tukevat 
toimet siten kuin ne määritellään asetuksen 
(EU) N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] 8 artiklan 
1 kohdan a ja d alakohdassa;

c) yhteistä etua koskevia hankkeita tukevat 
toimet siten kuin ne määritellään asetuksen 
(EU) N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] 8 artiklan 
1 kohdan a ja d alakohdassa;

d) toimet liikenteenhallintajärjestelmien 
tukemiseksi asetuksen XXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] 37 artiklan mukaisesti; 

d) toimet liikenteenhallintajärjestelmien 
tukemiseksi asetuksen XXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] 37 artiklan mukaisesti; 

e) toimet tavaraliikennepalvelujen 
tukemiseksi asetuksen XXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] 38 artiklan mukaisesti;

e) toimet tavaraliikennepalvelujen 
tukemiseksi asetuksen XXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] 38 artiklan mukaisesti;

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

myös jälkiasennuksilla nykyiseen 
liikkuvaan kalustoon ja kalustoa 
uudenaikaistamalla;

g) ohjelmatukitoimet. g) ohjelmatukitoimet;

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

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

Rajatylittävään osuuteen tai sen osaan 
liittyviin liikenteen alan toimiin saadaan 
myöntää unionin rahoitustukea, jos 
asianomaisten jäsenvaltioiden välillä tai 
asianomaisten jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välillä on tehty 
kirjallinen sopimus rajatylittävän osuuden 
päätökseen saattamisesta. Komissio 
avustaa sopimuksen tekemistä ja esittää 
parlamentille vuosittain kertomuksen 
tapauksista, joiden yhteydessä on havaittu 
ongelmia, sekä ongelmien laadusta. 
Edellä tarkoitettua kirjallista sopimusta ei 
poikkeuksellisesti edellytetä, jos hanke on 
välttämätön naapurijäsenvaltion tai 
kolmannen maan verkkoon liittämiseksi, 
vaikkei hanke varsinaisesti ulotu rajan yli. 

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

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

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 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. 

4. Televiestinnän alalla kaikki toimet 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamiseksi sekä asetuksen 
XXXX/2012 [tietoyhteiskunnan 
suuntaviivat] liitteessä I vahvistetut 
ohjelmatukitoimet ovat oikeutettuja 

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

unionin rahoitustukeen, joka myönnetään 
avustuksena, julkisena hankintana tai 
rahoitusvälineinä tämän asetuksen 
mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen mukaisia avustuksia 
voidaan myöntää missä tahansa asetuksen
(EY) N:o XXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] XXX artiklassa 
säädetyistä muodoista.

1. Tämän asetuksen mukaisia avustuksia 
voidaan myöntää missä tahansa asetuksen 
(EY) N:o XXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] XXX artiklassa 
säädetyistä muodoista.

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

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

2. Menot voivat olla tukikelpoisia 
tukihakemuksen jättämispäivästä alkaen. 
[Ensimmäiseen monivuotiseen ohjelmaan 
sisältyvien hankkeiden johdosta 
toteutetuista toimista aiheutuneet menot 
voivat olla tukikelpoisia 1 päivästä 
tammikuuta 2014].

2. Menot voivat olla tukikelpoisia 
tukihakemuksen jättämispäivästä alkaen. 
[Ensimmäiseen monivuotiseen ohjelmaan 
sisältyvien hankkeiden johdosta 
toteutetuista toimista aiheutuneet menot 
voivat olla tukikelpoisia 1 päivästä 
tammikuuta 2014].

3. Tukikelpoisia voivat olla ainoastaan 
jäsenvaltioissa aiheutuneet menot lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa yhteistä etua 
koskeva hanke liittyy kolmansien maiden 
alueeseen ja toimi on välttämätön 
hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Tukikelpoisia voivat olla ainoastaan 
jäsenvaltioissa aiheutuneet menot lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa yhteistä etua 
koskeva hanke liittyy kolmansien maiden 
alueeseen ja toimi on välttämätön 
hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

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

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

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

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

6. Maan ostoon liittyvät menot eivät ole 6. Rakentamattoman maan ostoon liittyvät 
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tukikelpoisia kustannuksia. menot eivät ole tukikelpoisia kustannuksia.
7. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
kustannus.

7. Vähennyskelvoton arvonlisävero on
tukikelpoinen kustannus.

8. Edunsaajille aiheutuneiden kustannusten 
tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä 
sovelletaan soveltuvin osin 
täytäntöönpanoelimille aiheutuneisiin 
kustannuksiin.

8. Edunsaajille aiheutuneiden kustannusten 
tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä 
sovelletaan soveltuvin osin 
täytäntöönpanoelimille aiheutuneisiin 
kustannuksiin.

8 a. Teknisen ja hallinnollisen avun 
menot katsotaan tukikelpoisiksi 
kustannuksiksi.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä on ainutlaatuinen EU:n tason väline, joka voi 
ideoida ja laatia paikallisia strategioita, toimia hallinnoivana viranomaisena 
monimutkaisissa ohjelmissa, joissa on useita rahoituslähteitä, sekä panna hankkeita tai 
ohjelmia täytäntöön. EAYY auttaa vähentämään hallinnollisia kustannuksia ja 
monimutkaisuutta ja tuo lisäarvoa rajatylittäviin toimiin.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] XXX artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta 
ehdotukset valitaan 17 artiklassa 
tarkoitettuihin työohjelmiin perustuvilla 
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ehdotuspyynnöillä. ehdotuspyynnöillä.
2. Liikenteen alalla: 2. Liikenteen alalla:

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

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

b) avustukset töihin: b) avustukset töihin:
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 vähintään 
20 prosenttia mutta enintään 30 prosenttia
tukikelpoisista kustannuksista; 
rahoitusosuus korotetaan 30 prosenttiin, 
jos toimi koskee pullonkauloja; 
rahoitusosuus korotetaan 40 prosenttiin, 
jos toimi koskee rajatylittäviä osuuksia; 
25 prosenttia Verkkojen Eurooppa 
-välineen rahoituksesta korvamerkitään 
rajanylityspaikoilla toteutettaviin 
hankkeisiin;

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

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvaan kalustoon ja edistämällä 
kaluston uudenaikaistamista sekä 
satamien kehittäminen siten, että otetaan 
huomioon maantieteellisesti 
epäedullisessa asemassa olevat alueet, ja
toimet kaikkia liikennemuotoja koskevien 
uusien teknologioiden ja innovoinnin 
tukemiseksi: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

c) avustukset liikenteenhallintajärjestelmiin 
ja palveluihin:

c) avustukset liikenteenhallintajärjestelmiin 
ja palveluihin:

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

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

ii) Liikenteenhallintajärjestelmät, 
tavaraliikennepalvelut, valvotut 
pysäköintialueet maantieliikenteen 

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

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

3. Energian alalla: 3. Energian alalla:

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/tai 
töiden tukikelpoisista kustannuksista;

b) yhteisrahoituksen määrä voidaan 
korottaa enintään 80 prosenttiin sellaisissa 
toimissa, joiden voidaan asetuksen (EU) 
N:o XXXX/2012 [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 80 prosenttiin sellaisissa 
toimissa, joiden voidaan asetuksen (EU) 
N:o XXXX/2012 [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.

4. Televiestinnän alalla: 4. Televiestinnän alalla:
a) laajakaistaverkkoja koskevat toimet: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

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

b) yleisluonteisia palveluja koskevat 
toimet: unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

b) yleisluonteisia palveluja koskevat 
toimet: unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

c) ydinpalvelualustat on tavallisimmin 
rahoitettava julkisilla hankinnoilla. 
Poikkeustapauksissa niitä voidaan rahoittaa 
avustuksella, joka kattaa enintään 
100 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisrahoituksen periaatteen 
noudattamista; 

c) ydinpalvelualustat on tavallisimmin 
rahoitettava julkisilla hankinnoilla. 
Poikkeustapauksissa niitä voidaan rahoittaa 
avustuksella, joka kattaa enintään 
100 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisrahoituksen periaatteen 
noudattamista; 

d) ohjelmatukitoimet, mukaan lukien 
infrastruktuurin kartoitus, kummitoiminta 
(twinning) ja tekninen apu: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

d) ohjelmatukitoimet, mukaan lukien 
infrastruktuurin kartoitus, kummitoiminta 
(twinning) ja tekninen apu: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

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

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

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 mukautetaan kunkin 
hankkeen kustannus-hyötyanalyysin, 
käytettävissä olevien talousarviovarojen 
sekä EU-rahoituksen vipuvaikutuksen 
maksimointitarpeen perusteella.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin liikkuvuuden esteiden 
poistamista koskevien tavoitteiden 
mukaisesti. Hyväksyttävien hankkeiden 
valinnassa käytetään perusteena riittävää 
toteuttamiskelpoisuutta, laatua ja 
Euroopan tason lisäarvoa tässä 
asetuksessa säädettyjen tavoitteiden ja 
edellytysten mukaisesti ja noudattaen 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa 31 päivään joulukuuta 
2016 asti. Verkkojen Eurooppa 
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-välineeseen siirretyt varat, joita ei ole 
osoitettu johonkin liikenteen 
infrastruktuurihankkeeseen, asetetaan 
1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen 
kaikkien koheesiorahaston tukeen 
oikeutettujen jäsenvaltioiden saataville 
liikenteen infrastruktuurihankkeiden 
rahoittamiseksi tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti. Ehdottomalle 
etusijalle on kuitenkin asetettava 
hankkeet, jotka noudattavat 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.

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

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

a) avustukset tutkimuksiin; a) avustukset tutkimuksiin;
b) avustukset töihin: b) avustukset töihin:

i) rautatie- ja sisävesiliikenne; i) rautatie- ja sisävesiliikenne;
ii) toimet rajatylittävien maantieosuuksien 
tukemiseksi;

ii) toimet rajatylittävien maantieosuuksien 
tukemiseksi;

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

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

c) avustukset liikenteenhallintajärjestelmiin c) avustukset liikenteenhallintajärjestelmiin 
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ja palveluihin: ja palveluihin:
i) eurooppalainen rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS);

i) eurooppalainen rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS), 
jokiliikenteen tietopalvelu (RIS) ja 
alusliikennettä koskeva seuranta- ja 
tietojärjestelmä (VTMIS);

ii) liikenteenhallintajärjestelmät. ii) liikenteenhallintajärjestelmät;
iii) merten moottoritiet. 

Komissio järjestää lisäehdotuspyyntöjä 
ainakin vuosittain sellaisten 
koheesiorahaston tukeen oikeutettujen 
jäsenvaltioiden tukemiseksi, joilla saattaa 
olla vaikeuksia suunnitella hankkeita, 
jotka ovat riittävän toteuttamiskelpoisia ja 
laadukkaita ja jotka tuottavat Euroopan 
tason lisäarvoa. Siirrettyjen varojen 
mahdollisimman tehokkaan käyttöönoton 
varmistamiseksi kaikissa 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota Verkkojen Eurooppa -välineen 
mukaisiin ohjelmatukitoimiin, joiden 
tavoitteena on vahvistaa institutionaalisia 
valmiuksia ja tämän asetuksen liitteessä 
lueteltujen hankkeiden kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon liittyvien julkisen 
hallinnon ja julkisten palvelujen 
tehokkuutta.
3 a. Koheesiorahastosta siirrettyä [XXX] 
euroa ei saa ottaa koheesiomaiden 
kohdalla huomioon laskelmissa, joiden 
mukaan määrärahoja rajoitetaan 
2,5 prosenttiin BKT:sta.
3 b. Koheesiorahaston varat, jotka on 
käytetty koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa toteutettujen 
liikennehankkeiden rahoittamiseen, eivät 
sisälly koheesiopolitiikan tukikattoja 
koskevaan järjestelmään.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
1. Rahoitusvaikeuksissa olevat 
jäsenvaltiot, jotka kuuluvat asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXXX (asetus yhteisistä 
säännöksistä) 22 artiklan ja 100 artiklan 
3 kohdan soveltamisalaan, voivat 
Verkkojen Eurooppa -välineen mukaisesti 
enintään 10 prosenttiyksiköllä korotetun 
yhteisrahoituksen määrän1 lisäksi käyttää 
omasta pyynnöstään
i) kertyneistä kassavirroista saatavia 
varoja infrastruktuurihankkeisiin 
Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa;
ii) oikaistuista ja/tai kertyneistä 
kassavirroista saatavia varoja 
infrastruktuurihankkeisiin kansallisten 
määrärahojensa puitteissa.
iii) Komission olisi hallinnoitava kyseessä 
olevia summia keskitetysti kilpailukykyä 
ja kasvua koskevan ohjelman puitteissa. 
Tämä kannustaa investointeja sekä 
kansallisiin että rajatylittäviin 
infrastruktuurihankkeisiin ja tuottaa näin 
Euroopan tason lisäarvoa.
_________________
1 Sama kuin 3, 11 artiklan 3 kohta.

Perustelu

Rahoitusvaikeuksissa olevat jäsenvaltiot ovat erityisen riippuvaisia infrastruktuurista, sillä se 
lisää työllisyyttä ja kasvua. 

Tarkistus 25

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

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

c) tämän hankkeen edistymisen arvioinnin 
seurauksena, erityisesti jos toimen 
toteuttaminen on viivästynyt merkittävästi 
edunsaajaan välittömästi liittyvistä syistä.

Tarkistus 26

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 vähintään kolmen kuukauden 
kuluessa.

Perustelu

Kansallisten ja alueellisten viranomaisten olisi voitava vähintään kolmen kuukauden kuluessa 
laatia perusteellinen selvitys ja esittää hyödyllisiä huomioita tietystä hankkeesta ennen kuin 
komissio toteuttaa toimia.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Rahoitusvälineiden on vastattava yhtä 
tai useampaa unionin erityistavoitetta ja 
toimittava syrjimättömällä tavalla, niillä 
on oltava selkeä päättymispäivämäärä, 
niiden on noudatettava moitteettoman 
varainhoidon periaatteita ja täydennettävä 
perinteisiä välineitä, kuten avustuksia.

Perustelu

Rahoitusvälineiden käytön olisi oltava hyvin säänneltyä, ja julkisille varoille aiheutuvien 
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riskien minimoimiseksi ja vipuvaikutusten tehostamiseksi olisi tarjottava riittäviä vakuuksia. 

Tarkistus 28

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 liikenne-, 
energia- ja televiestintäalojen 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.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa asianmukaisin 
toimenpitein, että tämän asetuksen 

1. Komissio varmistaa asianmukaisin 
toimenpitein, että tämän asetuksen 
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mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 
suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta 
laitonta toimintaa ehkäisevillä 
toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, 
jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, 
perimällä aiheettomasti maksetut määrät 
takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta 
ehkäiseviä seuraamuksia.

mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 
suojataan varmistamalla, että 
kustannukset vastaavat eri jäsenvaltioiden 
samantyyppisestä infrastruktuurista 
aiheutuvia kustannuksia, kun otetaan 
asianmukaisesti huomioon paikallinen 
hintataso, petoksia, lahjontaa ja muuta 
laitonta toimintaa ehkäisevillä 
toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, 
jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, 
perimällä aiheettomasti maksetut määrät 
takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta 
ehkäiseviä seuraamuksia.

Perustelu

On varmistettava mahdollisuuksien mukaan, että EU:n varoilla rahoitettujen 
infrastruktuurihankkeiden kustannukset ovat yhdenmukaiset eri jäsenvaltioissa, paikalliset 
työvoima- ja materiaalikustannukset huomioon ottaen.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissiota avustavat välineen 
koordinointikomitea ja komiteat, jotka 
perustetaan välineen kutakin kolmea alaa 
– liikenne-, energia- ja televiestintäalan 
infrastruktuuri – varten. Nämä komiteat 
ovat asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettuja komiteoita.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komitea varmistaa 17 artiklassa 
tarkoitettujen työohjelmien horisontaalisen 

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

horisontaalisen tarkastelun, jolla turvataan 
johdonmukaisuus sekä eri alojen välisen 
synergian tunnistaminen ja 
hyödyntäminen. Kunkin alan komitea 
avustaa komissiota suuntaviivojen 
täytäntöönpanon valvonnassa ja 
osallistuu niiden uudelleentarkasteluun.

Tarkistus 33

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 kolmen vuoden 
ajaksi ...* lukien 20 artiklassa tarkoitettu
valta antaa delegoituja säädöksiä.
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen kolmen 
vuoden pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.
_________________
* Virallinen lehti: Lisätään tämän 
asetuksen voimaantulopäivä.

Perustelu

Delegoidut säädökset eivät saisi vähentää lainsäätäjien valtuuksia, minkä vuoksi tekstiin olisi 
sisällytettävä säännöksiä, jotka mahdollistavat komission täytäntöönpanovallan säännöllisen 
valvonnan. 
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 20 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä, tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 20 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä, tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

Tarkistus 35

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 
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.

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2017
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 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on osaltaan 
edistetty unionin painopisteiden eli 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista, ja vaikutusta taloudelliseen, 
yhteiskunnalliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Siinä on otettava 
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huomioon edeltävien toimenpiteiden pitkän 
aikavälin vaikutusten arvioinnin tulokset.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – A jakso – 2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valko-Venäjän raja – Warzsawa – Poznań 
– Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool 

Valko-Venäjän raja – Warzsawa – Poznań 
– Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Rheine –
Twente/Mittellandkanal – Enschede –
Hengelo – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Sisävesitie: Mittellandkanalin ja 
Twentekanalin välistä yhteyttä koskeva 
toteutettavuustutkimus

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – A jakso – 2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valko-Venäjän raja – Warzsawa – Poznań 
– Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool 

Valko-Venäjän raja – Warzsawa – Poznań 
– Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Flughafen
Münster/Osnabrück (FMO) – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Rautatie, lentoasema: Rautatieyhteys 
Münster-Osnabrückin lentoasemalle

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – A jakso – 2 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Valko-Venäjän raja – Warzsawa – Poznań 
– Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool 

Valko-Venäjän raja – Warzsawa – Poznań 
– Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Rautatie: Useiden osuuksien parannus 
(Hannover –Osnabrück –
Hengelo/Twente; erityisesti 
Minden/Seelze – Hannoverin ja Twenten 
ohitusrata)

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – A jakso – 2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valko-Venäjän raja – Warzsawa – Poznań 
– Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool 

Valko-Venäjän raja – Warzsawa – Poznań 
– Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
läntisen Saksan kanavat, Mittellandkanal 
– Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Ennalta yksilöidyt osuudet: Läntisen 
Saksan kanavat, Mittellandkanal, 
Hannover – Magdeburg – Berlin
Liikennemuoto: Sisävesitie
Kuvaus/ajankohta: Osuuksien parannus 
(esimerkiksi siltojen korotus siten, että 
niiden alta mahtuu kolme kerrosta 
kontteja), mukaan lukien yhteydet muihin 
liikennemuotoihin
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