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Tarkistus 14
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 349 artiklassa 
todetaan, että syrjäisimmät alueet kärsivät 
EU:n muihin alueisiin verrattuna 
syrjäisestä sijainnista ja 
saaristoluonteesta, mistä aiheutuu 
vakavia taloudellisia ja sosiaalisia 
vaikeuksia. Koheesiorahastossa on siksi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
huomattaviin investointeihin, jotka on 
tehtävä liikenne-, energia- ja 
ympäristöaloilla.

Or. pt

Perustelu

Koska johdanto-osan ensimmäisessä kappaleessa viitataan taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, siinä on määriteltävä myös syrjäisimpien alueiden tarpeet, 
kun otetaan huomioon, että perussopimuksen mukaan syrjäisimpiin alueisiin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota siksi, että ne kärsivät luonnollisista rajoitteista ja että niiden on 
toteutettava huomattavia investointeja aloilla, joille voidaan myöntää tukea 
koheesiorahastosta.

Tarkistus 15
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Koska perussopimuksessa 
sitoudutaan vahvistamaan unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanossa olisi otettava 



PE491.027v01-00 4/56 AM\903871FI.doc

FI

huomioon kunkin jäsenvaltion, etenkin 
unionin reuna-alueilla sijaitsevien 
pienten saarijäsenvaltioiden, 
ainutkertaiset taloudelliset haasteet ja 
olosuhteet, jotta taataan tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja se, että kaikki 
Euroopan unionin kansalaiset voivat 
nauttia täysimääräisesti tavaroiden, 
palvelujen, pääoman ja henkilöiden 
vapaasta liikkuvuudesta aiheutuvista 
konkreettisista taloudellisista hyödyistä.

Or. en

Tarkistus 16
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni voi koheesiorahaston 
välityksellä osallistua 
perustamissopimuksen 11 ja 191 artiklassa 
määrättyjen unionin ympäristötavoitteiden 
toteuttamiseen tähtääviin toimiin.

(3) Unioni voi koheesiorahaston 
välityksellä osallistua 
perustamissopimuksen 11 ja 191 artiklassa 
määrättyjen unionin ympäristötavoitteiden 
toteuttamiseen tähtääviin toimiin. Tässä 
yhteydessä koheesiorahasto voi toimia 
myös kestävään kehitykseen liittyvillä 
aloilla, jotka ovat selvästi ympäristön 
kannalta hyödyllisiä, kuten 
energiatehokkuus ja uusiutuvan energian 
käyttö, sekä liikennealalla Euroopan 
laajuisten verkkojen ulkopuolella 
rautatie-, joki- ja meriliikenteen, 
intermodaalisten liikennejärjestelmien ja 
niiden yhteentoimivuuden, tie-, meri-, 
joki- ja lentoliikenteen hallinnoinnin, 
kestävän kaupunkiliikenteen ja julkisen 
liikenteen aloilla.

Or. en
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Tarkistus 17
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Rahoitusmäärä, joka kullakin 
jäsenvaltiolla on oikeus saada 
koheesiorahastosta ja joka siirretään 
Verkkojen Eurooppa –välineelle, on 
osoitettava hankkeisiin, joita suoritetaan 
vain ja ainoastaan näissä jäsenvaltioissa 
samassa suhteessa kuin ne ovat 
osallistuneet tämän ylimääräisen summan 
rahoittamiseen.

Or. pt

Perustelu

Verkkojen Eurooppa -välineelle tehtävän varojen siirron lisäksi on järkevää, että nämä varat 
investoidaan koheesiorahastosta tukea saaviin epäsuotuisimmassa asemassa oleviin maihin 
samassa suhteessa. Perussopimuksen 174 artiklan noudattamista varten Verkkojen Eurooppa 
-välineen rahoitusosuus on siis investoitava näihin jäsenvaltioihin, eikä sitä saa ohjata 
muihin varakkaampiin EU:n jäsenvaltioihin.

Tarkistus 18
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisäksi on otettava huomioon, että 
syrjäisimpien alueiden, jotka eivät hyödy 
Verkkojen Eurooppa -välineestä, on 
välttämättä optimoitava yhteytensä 
erityisesti tavaroiden ja matkustajien 
merikuljetusten ja syrjäisimpien alueiden 
ja Manner-Euroopan välisten 
lentoliikenneyhteyksien osalta sekä 
optimoitava erillään olevia 
energiajärjestelmiä koskevat 
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vaihtoehtonsa energia-alalla.

Or. pt

Tarkistus 19
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annetun asetuksen (EU) 
[…]/2012 [13] artiklan mukaisesti niin, 
että vastataan 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa ja varmistetaan asianmukainen 
kilpailu hankkeiden välillä;

Or. ro

Tarkistus 20
Erminia Mazzoni

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Koheesiorahastosta olisi tuettava 
liikenneinfrastruktuurihankkeita, jotka 
on määritelty Verkkojen Eurooppa 
-välineen perustamisesta […] annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o […]/2012, XX 
euron kokonaissummalla, joka käytetään 
yksinomaan koheesiorahastosta 
rahoitusta saavien jäsenvaltioiden hyväksi 
ja johon sovelletaan koheesiorahaston 
yhteisrahoitusosuuksia.  Hankkeiden 
valintaprosessi olisi hoidettava [Verkkojen 
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Eurooppa -välineen perustamisesta 
annetun] asetuksen (EU) N:o […]/2012 
[11] artiklassa säädettyjen tavoitteiden ja 
kriteerien mukaisesti. Komission olisi 
varmistettava, että rahoituskelpoisten 
hankkeiden valintaprosessin eri vaiheissa 
noudatetaan mahdollisimman pitkälle 
[Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta annetun] asetuksen (EU) 
N:o […]/2012 [11 artiklan 2 kohdassa] 
säädettyä kansallisten määrärahojen 
kunnioittamisen periaatetta.

Or. en

Tarkistus 21
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Siirtyminen kestävään liikkuvuuteen 
on erittäin tärkeää Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi, 
sillä 24 prosenttia unionin kaikista 
hiilidioksidipäästöistä aiheutuu 
liikenteestä ja liikenteen päästöt ovat 
unionissa lisääntyneet 34 prosentilla 
vuodesta 1990.  Koska 90 prosenttia 
kaikista henkilöautoilla Euroopan 
kaupungeissa tehtävistä matkoista on alle 
kuuden kilometrin pituisia, 
mahdollisuudet siirtyä käyttämään 
kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä 
ovat huomattavat. Tarvitaan ehdottomasti 
uusia rahoituspainopisteitä, sillä suurin 
osa koheesiorahaston 
liikenneinvestoinneista on aiemmin 
suunnattu maantieliikenteeseen, vaikka 
maantieliikenteen osuus unionin 
liikennealan kaikista 
hiilidioksidipäästöistä on 72 prosenttia.
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Or. en

Perustelu

Ks. Euroopan ympäristökeskus (2009): Report No 9/2009 – Greenhouse gas emission trends 
and projections in Europe 2009. Tracking progress towards Kyoto targets; Euroopan 
ympäristökeskus (2011): EEA Report No 7/2011 – TERM 2011: transport indicators tracking 
progress. Towards environmental targets in Europe.

Tarkistus 22
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voidaan ottaa huomioon 
koheesiorahaston erityistarpeet sekä 
Eurooppa 2020 -strategia, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamista, on tarpeen määrittää 
asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] säädettyihin 
temaattisiin tavoitteisiin sisältyviä 
investointiprioriteetteja.

(6) Jotta voidaan ottaa huomioon 
koheesiorahaston erityistarpeet sekä 
Eurooppa 2020 -strategia, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun ja 
kehityksen aikaansaamista ja minimoida 
samalla tuettujen toimien yhteiskunnalle 
aiheuttamat ulkoiset kustannukset, on 
tarpeen määrittää asetuksessa (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] säädettyihin temaattisiin 
tavoitteisiin sisältyviä 
investointiprioriteetteja.

Or. en

Tarkistus 23
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimenpideohjelmien täytäntöönpanon 
edistymistä mittaavat yhteiset indikaattorit 
olisi asetettava ennen kuin jäsenvaltiot 

(7) Toimenpideohjelmien täytäntöönpanon 
edistymisen mittaamiseksi yhteisiä 
indikaattoreita koskeva 
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laativat toimenpideohjelmansa. Näitä
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla.

täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä 
komissiolle. Tätä täytäntöönpanovaltaa 
olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/20111 mukaisesti. Yhteisiä
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla.

_________________
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Perustelu

Koska yhteiset indikaattorit ovat luonteeltaan teknisiä ja niiden on oltava yhdenmukaisia 
kaikissa rahastokohtaisissa säännöissä, komission olisi hyväksyttävä ne 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 24
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimenpideohjelmien täytäntöönpanon 
edistymistä mittaavat yhteiset indikaattorit 
olisi asetettava ennen kuin jäsenvaltiot 
laativat toimenpideohjelmansa. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla.

(7) Toimenpideohjelmien täytäntöönpanon 
edistymistä mittaavat yhteiset laadulliset ja 
tulossuuntautuneet indikaattorit olisi
asetettava ennen kuin jäsenvaltiot laativat 
toimenpideohjelmansa. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla ja ympäristöä 
koskevilla indikaattoreilla, jotta voidaan 
toteuttaa kestävän kehityksen periaatetta 
ja arvioida ohjelmien tuloksia ja 
tehokkuutta.

Or. en
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Tarkistus 25
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Vakaus- ja kasvusopimuksesta 
johtuvia ehdollisuutta koskevia sääntöjä 
olisi sovellettava koheesiorahastoon 
talouden ohjausehtojen täyttymisen 
osalta. Tämän prosessin on oltava 
asteittainen, ja se on aloitettava tekemällä 
kumppanuussopimukseen ja ohjelmiin 
muutoksia, joilla tuetaan neuvoston 
suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista.

Or. en

Tarkistus 26
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ympäristöinvestoinnit muun muassa 
kestävään kehitykseen ja energiaan
liittyvillä aloilla, joilla on nähtävissä 
ympäristöhyötyjä;

a) ympäristöinvestoinnit muun muassa 
kestävään kehitykseen,
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvillä aloilla, joilla on 
nähtävissä ympäristöhyötyjä;

Or. en

Tarkistus 27
Nuno Teixeira

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

(a) ympäristöinvestoinnit muun muassa 
kestävään kehitykseen ja energiaan 
liittyvillä aloilla, joilla on nähtävissä 
ympäristöhyötyjä;

(a) ympäristö- ja energiainvestoinnit
muun muassa kestävään kehitykseen ja 
energiaan liittyvillä aloilla, joilla on 
nähtävissä ympäristöhyötyjä, 
energiatehokkuuden edistäminen ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttö;

Or. pt

Perustelu

Jos energia-alan investoinneille voidaan myöntää tukea koheesiorahastosta (3 artiklan a 
kohta), energia-alan olisi kuuluttava koheesiorahaston pääasiallisiin tukikohteisiin. 
Tavoitteena on lisätä energia-alan investointien merkitystä, jotta Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet voidaan saavuttaa.

Tarkistus 28
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Euroopan laajuisten verkkojen 
liikenneinfrastruktuurit päätöksellä N:o 
661/2010/EU annettujen suuntaviivojen 
mukaisesti;

(b) kunkin jäsenvaltion 
liikenneinfrastruktuurit ja Euroopan 
laajuisten verkkojen 
liikenneinfrastruktuurit päätöksellä N:o 
661/2010/EU annettujen suuntaviivojen
mukaisesti;

Or. pt

Perustelu

Euroopan laajuisten liikenneverkkojen verkkojen lisäksi on tuettava myös liikennealan 
investointeja, joita jäsenvaltiot aikovat toteuttaa. Tällä tavoin alueet voivat hyötyä tästä 
tuesta ja toteuttaa hyödyllisiä investointeja matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteyksien 
parantamiseksi.

Tarkistus 29
Nikos Chrysogelos
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan laajuisten verkkojen 
liikenneinfrastruktuurit päätöksellä N:o 
661/2010/EU annettujen suuntaviivojen 
mukaisesti;

b) Euroopan laajuisten verkkojen kestävät 
liikenneinfrastruktuurit päätöksellä N:o 
661/2010/EU annettujen suuntaviivojen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 30
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

b a) syrjäisimpiä alueita koskevan 
liikennealan POSEI-ohjelman ja energia-
alan POSEI-ohjelman luominen;

Or. pt

Tarkistus 31
Erminia Mazzoni

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

Komission teksti Tarkistus

b a) [Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta annetussa] asetuksessa 
(EU) N:o […]/2012 tarkoitetut 
liikenneinfrastruktuurihankkeet 
XX euron kokonaissummalla asetuksessa 
säädettyjen perusteiden mukaisesti;  
komissio varmistaa, että hankkeiden 
valintaprosessin eri vaiheissa etusijalle 
asetetaan aina mahdollisuuksien mukaan 
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hankkeet, joissa noudatetaan 
koheesiorahaston kansallisia 
määrärahoja;

Or. en

Tarkistus 32
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tekninen apu. c) tiedotustoiminta, tekninen apu sekä 
edunsaajien, projektipäälliköiden ja 
kumppanien perus- ja jatkokoulutus;

Or. en

Tarkistus 33
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ydinvoimaloiden käytöstä poisto; a) ydinvoimaloiden käytöstä poisto ja 
niiden rakentaminen;

Or. de

Perustelu

Jäähdytysveden suuri määrä, suuri turvallisuusriski sekä radioaktiivisen jätteen säilytykseen 
liittyvät ratkaisemattomat kysymykset puhuvat uusien ydinvoimaloiden rakentamista vastaan.

Tarkistus 34
Nikos Chrysogelos
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

b) direktiivin 2003/87/EY liitteen I
soveltamisalaan kuuluvasta toiminnasta 
aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

Or. en

Perustelu

Päästökauppadirektiivin liitteen I soveltamisalaan kuuluvan toiminnan ei pitäisi saada 
rahoitusta koheesiorahastosta, sillä se vääristäisi päästökauppajärjestelmän markkinoita ja 
tekisi tyhjäksi sen hiilidioksidia koskevat säästöt. Esittelijän ehdottama pilottihankkeita 
koskeva poikkeus on epäasianmukainen, koska ei ole selvästi määritelty, mitä pilottihankkeet 
ovat, ja koska teolliseen käyttöön tarkoitettuja laitteita voitaisiin pitää pilottihankkeina.

Tarkistus 35
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä, poikkeuksena kaukolämpö 
ja -jäähdytys sekä  sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitokset;

Or. de

Perustelu

Kaukolämpö- ja jäähdytysverkostoja sekä  sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia
uudistamalla voidaan saada aikaan energiasäästöä, minkä vuoksi uudistamisen tukemista 
tulisi jatkaa.

Tarkistus 36
Jan Olbrycht
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

b) investointeja direktiivin 2003/87/EY 
liitteen I soveltamisalaan kuuluvaan
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämiseen, lukuun ottamatta 
kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä sähkön 
ja lämmön yhteistuotantolaitoksia;

Or. en

Tarkistus 37
Nikos Chrysogelos

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

Komission teksti Tarkistus

b a) suuria tierakennushankkeita, joilla ei 
ole rajat ylittäviä yhteyksiä, ja alle 200 km 
etäisyydellä toisistaan sijaitsevia 
lentoasemia, jotka eivät tee yhteistyötä 
infrastruktuurin käytössä;

Or. en

Tarkistus 38
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asumista. Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Asuinrakennusten kunnostaminen tarjoaa erittäin hyvän mahdollisuuden säästää energiaa ja 
on hyvin kustannustehokas tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän alan 
investoinneilla luodaan paikallisia vihreitä työpaikkoja. Laajamittaiset kunnostusohjelmat 
ovat kustannustehokkaampia kuin yksittäiset toimenpiteet.

Tarkistus 39
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asumista. c) asumista, lukuun ottamatta 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön edistämistä.

Or. en

Tarkistus 40
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asumista. c) asumista, lukuun ottamatta 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energiamuotojen käyttöä edistäviä 
toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Koska asuntokanta vastaa suuresta osasta energian kulutuksesta ja muodostaa alan, jolla 
voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä Eurooppa 2020 -strategian 20/20/20 -tavoitteiden 
suhteen, katsomme, että tällaisten toimien jättäminen tukikelpoisuuden ulkopuolelle olisi 
mahdollisten resurssien käyttämättä jättämistä. Se olisi hukattu mahdollisuus.
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Tarkistus 41
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asumista. c) investointeja uusiin asuinrakennuksiin.

Or. en

Tarkistus 42
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 16 artiklan 
mukaisesti koheesiorahastosta tuetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa
tarkoitettuihin temaattisiin tavoitteisiin 
sisältyviä seuraavia 
investointiprioriteetteja:

Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 16 artiklan 
mukaisesti koheesiorahastosta tuetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 4, 5, 
6, 7 ja 11 kohdassa tarkoitettuihin 
temaattisiin tavoitteisiin sisältyviä 
jäljempänä a, b, c, d ja e kohdissa 
lueteltuja seuraavia 
investointiprioriteetteja:

Or. en

Tarkistus 43
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) siirtymistä vähähiiliseen talouteen 
tuetaan kaikilla aloilla seuraavin keinoin:

a) siirtymistä ilmaston kannalta 
kestävään, energiaa säästävään talouteen 
tuetaan kaikilla aloilla, kaupunkikehitys 
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mukaan lukien, seuraavin keinoin:

Or. en

Tarkistus 44
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(4) siirtymistä vähähiiliseen talouteen 
tuetaan kaikilla aloilla seuraavin keinoin:

(4) siirtymistä vähäpäästöiseen talouteen 
tuetaan kaikilla aloilla seuraavin keinoin:

Or. en

Tarkistus 45
Erminia Mazzoni

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(4) siirtymistä vähähiiliseen talouteen 
tuetaan kaikilla aloilla seuraavin keinoin:

(4) siirtymistä vähähiiliseen talouteen 
tuetaan kaikilla aloilla ja kestävää 
liikennettä edistetään seuraavin keinoin:

Or. en

Tarkistus 46
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) uusiutuvien energialähteiden tuotannon 
ja jakelun edistäminen;

i) uusiutuvista lähteistä saatavan 
energian tuotannon ja jakelun edistäminen;
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Or. pl

Tarkistus 47
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä;

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen yrityksissä 
niiden kokoon katsomatta;

Or. en

Tarkistus 48
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä;

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen yrityksissä;

Or. pt

Perustelu

Kaikkien yritysten on voitava saada tukea uusiutuvien energialähteiden alalla tehtäviin 
investointeihin. Suuret yritykset voivat ottaa suuren energiankulutuksen vuoksi käyttöön 
tehokkaampia järjestelmiä ja helpottaa ratkaisevasti EU:ta saavuttamaan Eurooppa 2020 
-strategiassa määritellyt tavoitteet. Lisäksi suurten yritysten tekemät investoinnit hyödyttävät 
taloutta, koska ne tekevät alihankintasopimuksia pk-yritysten kanssa.

Tarkistus 49
Nikos Chrysogelos
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä;

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen yksinomaan 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja 
mikroyrityksissä;

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset ja mikroyritykset hyötyvät toistaiseksi vain hyvin vähän rakennerahastoista. 
Toisin kuin suurilla yrityksillä, niillä ei usein ole riittäviä valmiuksia ja resursseja investoida 
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin. Taloudellisesti tiukkoina aikoina ei ole 
asianmukaista, että suuret yritykset saavat EU:n varoja voittoa tuottaviin 
tehokkuustoimenpiteisiin.

Tarkistus 50
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä;

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen varsinkin 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 51
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen
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julkisissa infrastruktuureissa; julkisissa infrastruktuureissa, 
historiallisissa rakennuksissa ja 
asuinrakennuksissa;

Or. en

Tarkistus 52
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa;

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
syrjäisimmillä alueilla ja julkisissa 
infrastruktuureissa;

Or. pt

Perustelu

Syrjäisimmät alueet ovat erittäin riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden tuonnista, josta 
aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia. On luotava tutkimushankkeita uusiutuvien 
energialähteiden ja alueellisen energiapohjan monipuolistamisen aloilla. Lisäksi on myös 
luotava erityinen energia-alan ohjelma, jonka avulla vähennetään syrjäisestä sijainnista, 
infrastruktuureista ja tarjotuista palveluista aiheutuvia kustannuksia, jotta voidaan rohkaista 
kunnianhimoisia politiikkoja, joiden myötä syrjäisimmillä alueilla ryhdytään toimiin kestävän 
energian alalla.

Tarkistus 53
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa;

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen
julkisissa infrastruktuureissa ja 
asuinrakennuksissa;
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Or. en

Perustelu

Asuntojen kunnostaminen tarjoaa erittäin hyvän mahdollisuuden säästää energiaa ja on hyvin 
kustannustehokas tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän alan investoinneilla 
luodaan paikallisia vihreitä työpaikkoja. Laajamittaiset kunnostusohjelmat ovat 
kustannustehokkaampia kuin yksittäiset toimenpiteet.

Tarkistus 54
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa;

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen
julkisissa infrastruktuureissa ja 
asuinrakennuksissa;

Or. en

Tarkistus 55
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matalajännitetasoille;

iv) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matalajännitetasoille, 
mukaan lukien älykkäät verkot ja 
älykkäät rakennukset;

Or. en

Tarkistus 56
Nikos Chrysogelos
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) kaupunkialueiden vähähiilisten
strategioiden edistäminen;

v) kaupunkialueiden ilmaston kannalta 
kestävien, energiaa säästävien
strategioiden edistäminen;

Or. en

Tarkistus 57
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) kaupunkialueiden vähähiilisten
strategioiden edistäminen;

v) kaupunkialueiden vähäpäästöisten
strategioiden edistäminen;

Or. en

Tarkistus 58
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v a) "vihreiden kaupunkien" edistäminen, 
mukaan lukien kaupunkialueilla 
uusiutuviin energialähteisiin ja 
energiainfrastruktuurien muuntamiseen 
tehokkaammiksi ja kestävämmiksi 
järjestelmiksi tehtävät investoinnit;

Or. pt

Perustelu

Kaupunkialueilla tehdään huomattavia investointeja energiatehokkuuteen, minkä vuoksi on 
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tärkeää tukea energiajärjestelmien (esim. valaisinten ja merkkivalolaitteiden) muuntamista 
uusiksi, tehokkaammiksi ja ympäristöystävällisemmiksi järjestelmiksi. "Vihreiden 
kaupunkien" edistäminen on tärkeää, jotta kansalaisten elämänlaatua voidaan parantaa.

Tarkistus 59
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v a) ympäristöystävällisten ja 
vähähiilisten liikennejärjestelmien 
kehittäminen, muun muassa kestävän 
kaupunkiliikenteen edistäminen;

Or. en

Tarkistus 60
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v a) ympäristöystävällisten ja 
vähähiilisten liikennejärjestelmien 
kehittäminen, muun muassa kestävän 
kaupunkiliikenteen edistäminen;

Or. en

Perustelu

Katson, että tällä hetkellä temaattiseen tavoitteeseen d ii kuuluva investointiprioriteetti 
"ympäristöystävällisten ja vähähiilisten liikennejärjestelmien kehittäminen, muun muassa 
kestävän kaupunkiliikenteen edistäminen" sopisi paljon paremmin temaattiseen tavoitteeseen 
a, jolla tuetaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen kaikilla aloilla.
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Tarkistus 61
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen:

b) ekosysteemeihin perustuvan 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja riskinhallinnan 
edistäminen:

Or. en

Perustelu

Ekosysteemeihin perustuva sopeutuminen, riskien ehkäiseminen ja riskinhallinta tuottavat 
monia lisähyötyjä (työllisyys, biologinen monimuotoisuus) ja ovat usein hyvin 
kustannustehokkaita. Jotta niukkoja julkisia varoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, 
koheesiopolitiikalla olisi tuettava toimia, jotka edistävät useiden EU:n tavoitteiden 
saavuttamista.

Tarkistus 62
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
kohdennettujen investointien tukeminen;

i) ekosysteemeihin perustuvaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
kohdennettujen investointien tukeminen;

Or. en

Tarkistus 63
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

ii) erityisriskeihin varautumisen, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen;

ii) erityisriskeihin varautumisen, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen, 
tulvanesto- ja vedenkeruutoimenpiteet 
mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 64
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) erityisriskeihin varautumisen, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen;

ii) erityisriskeihin varautumisen, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen
painottaen ekosysteemien roolin 
tehostamista;

Or. en

Tarkistus 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) erityisriskeihin varautumisen, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen;

ii) erityisriskeihin varautumisen, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen, 
mukaan lukien rajat ylittävät 
hallintajärjestelmät etenkin kolmansien 
maiden kanssa;
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Or. en

Perustelu

Vakavien saastumisonnettomuuksien varalta on yhteisiä toimia ajatellen hyvin tärkeää, että 
yhteistyötä myös kolmansien maiden paikallis- ja alueviranomaisten kanssa parannetaan.

Tarkistus 66
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) erityisriskeihin varautumisen, 
katastrofitilanteisiin liittyvän selviytymis-
ja palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen;

ii) alueellisiin erityisriskeihin 
varautumisen, katastrofitilanteisiin liittyvän 
alueellisen selviytymis- ja 
palautumiskyvyn ja katastrofien 
hallintajärjestelmien kehittäminen 
säilyttäen toimivalta kansallisella tasolla;

Or. de

Tarkistus 67
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen:

c) ympäristön, biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien
suojeleminen ja luonnonvarojen sekä 
kulttuurivarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen;

Or. en

Tarkistus 68
Erminia Mazzoni
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) ympäristön suojeleminen ja 
luonnonvarojen käytön tehokkuuden
parantaminen:

c) ympäristön säilyttäminen ja 
suojeleminen ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuuden parantaminen:

Or. en

Tarkistus 69
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jätealan merkittäviin investointitarpeisiin 
vastaaminen, jotta unionin 
ympäristölainsäädännössä asetetut 
vaatimukset täyttyvät;

i) jätealan merkittäviin investointitarpeisiin 
vastaaminen, jotta unionin 
ympäristölainsäädännössä asetetut 
vaatimukset täyttyvät, painottaen 
jätehierarkiassa ylemmäs sijoittuvia 
toimia kuten jätteiden syntymisen 
ehkäisemistä ja uudelleenkäyttö- ja 
kierrätyskapasiteetin lisäämistä;

Or. en

Perustelu

Resurssitehokkuutta koskevan etenemissuunnitelman ja jätepuitedirektiivin mukaisesti 
rahoituksessa olisi annettava etusija jätehierarkiassa ylempänä oleville toimille, jotta 
vältetään jätteenpolttolaitosten lisääntyminen entisestään ja jätteiden hävittäminen 
kaatopaikoilla, joka aiheuttaa valtavia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristökustannuksia.

Tarkistus 70
Nikos Chrysogelos

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

ii) vesialan merkittävien 
investointitarpeiden ratkaiseminen, jotta 
unionin ympäristölainsäädännössä asetetut 
vaatimukset täyttyvät;

ii) vesialan merkittäviin 
investointitarpeisiin vastaaminen, jotta 
unionin ympäristölainsäädännössä asetetut 
vaatimukset täyttyvät ja jotta edistetään 
kaikkien saatavilla olevaa terveellistä ja 
kohtuuhintaista vettä, 
vedenjakeluverkoston vuotojen 
vähentämistä, harmaan veden 
uudelleenkäyttöä ja sadeveden 
keräämisen edistämistä;

Or. en

Tarkistus 71
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) biodiversiteetin ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu ja 
ennallistaminen muun muassa vihreän 
infrastruktuurin kautta;

iii) biodiversiteetin ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu ja 
ennallistaminen muun muassa vihreän 
infrastruktuurin ja Natura 2000 -alueiden 
kautta;

Or. en

Tarkistus 72
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen ja 
ilmansaasteiden vähentäminen;

iv) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen, 
viheralueiden perustaminen ja 
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laajentaminen ja ilmansaasteiden 
vähentäminen;

Or. en

Tarkistus 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen ja 
ilmansaasteiden vähentäminen;

iv) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen ja 
ilmansaasteiden sekä melusaasteen
vähentäminen;

Or. pl

Tarkistus 74
Nikos Chrysogelos

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) pk-yritysten ja julkisten palveluiden 
ympäristö- ja resurssitehokkuuden 
parantamista edistävien 
ympäristöpalvelujen tarjoamisen 
kehittäminen ja tukeminen;

Or. en

Tarkistus 75
Erminia Mazzoni

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

d) kestävän liikenteen edistäminen ja
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista seuraavin 
keinoin:

d) pullonkaulojen poistaminen 
tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista seuraavin 
keinoin:

Or. en

Tarkistus 76
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista seuraavin 
keinoin:

d) intermodaalisen kestävän liikenteen ja 
liikkuvuuden edistäminen keskittymällä 
nykyisen infrastruktuurin parantamiseen, 
rautatieliikenteen pullonkaulojen 
poistamiseen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista ja 
puuttuvien rajat ylittävien yhteyksien 
täydentämiseen seuraavin keinoin;

Or. en

Perustelu

Siirtyminen kestävään liikkuvuuteen on erittäin tärkeää Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä 24 prosenttia unionin kaikista hiilidioksidipäästöistä 
aiheutuu liikenteestä ja liikenteen päästöt ovat unionissa lisääntyneet 34 prosentilla vuodesta 
1990. 

Tarkistus 77
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin;

i) uusien jäsenvaltioiden liittämisen 
multimodaaliliikennettä koskevaan 
yhtenäiseen Euroopan liikennealueeseen
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin keskittyen 
nykyisen infrastruktuurin tehokkuuteen 
lyhyellä aikavälillä ja välttäen 
turvautumista hyvin suurten pitkän 
aikavälin hankkeiden toteutumiseen; 

Or. en

Tarkistus 78
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin;

i) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin muun 
muassa hyödyntämällä Yhteyksien 
Eurooppa -välinettä, Euroopan 
aluekehitysrahastoa ja alueellista 
yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 79
Erminia Mazzoni

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 

i) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
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tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin;

tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin, sekä 
ydinverkkoon että kattavaan verkkoon;

Or. en

Tarkistus 80
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) multimodaaliliikennettä koskevan 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
tukeminen investoinneilla seututeitä ja 
kantateitä yhdistäviin teihin 
hyödyntämällä mahdollisimman 
tehokkaasti Yhteyksien Eurooppa -
välinettä, Euroopan aluekehitysrahastoa 
ja alueellista yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 81
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten 
liikennejärjestelmien kehittäminen, muun 
muassa kestävän kaupunkiliikenteen 
edistäminen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katson, että tällä hetkellä temaattiseen tavoitteeseen d ii kuuluva investointiprioriteetti 
"ympäristöystävällisten ja vähähiilisten liikennejärjestelmien kehittäminen, muun muassa 
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kestävän kaupunkiliikenteen edistäminen" sopisi paljon paremmin temaattiseen tavoitteeseen 
a, jolla tuetaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen kaikilla aloilla.

Tarkistus 82
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten
liikennejärjestelmien kehittäminen, muun 
muassa kestävän kaupunkiliikenteen 
edistäminen;

ii) ympäristöystävällisten ja uusiutuviin 
energiamuotoihin perustuvien
liikennejärjestelmien kehittäminen, muun 
muassa kestävän kaupunkiliikenteen 
edistäminen, jossa painotetaan 
integroituja intermodaalisia 
liikenneketjuja eli kävelyä, pyöräilyä, 
auton yhteiskäyttöä, kimppakyytejä ja 
julkista liikennettä; nämä toimet 
edellyttävät kestävän kaupunkiliikenteen 
suunnitelman hyväksymistä ja erillisen 
budjettikohdan perustamista 
asianomaisiin julkisiin talousarvioihin 
kävelyä ja pyöräilyä varten;

Or. en

Tarkistus 83
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten 
liikennejärjestelmien kehittäminen, muun 
muassa kestävän kaupunkiliikenteen 
edistäminen;

ii) kaikkien liikennemuotojen kannalta 
kestävien ja mahdollisimman vähähiilisten 
liikennejärjestelmien kehittäminen, muun 
muassa kestävän kaupunkiliikenteen 
edistäminen;

Or. de
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Tarkistus 84
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten 
liikennejärjestelmien kehittäminen, muun 
muassa kestävän kaupunkiliikenteen 
edistäminen;

ii) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten 
liikennejärjestelmien, erityisesti sähköön 
perustuvan liikenteen, kehittäminen, ja
kestävän kaupunkiliikenteen edistäminen;

Or. de

Tarkistus 85
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ympäristöystävällisten ja vähähiilisten
liikennejärjestelmien kehittäminen, muun 
muassa kestävän kaupunkiliikenteen 
edistäminen;

ii) ympäristöystävällisten ja 
vähäpäästöisten liikennejärjestelmien 
kehittäminen, muun muassa kestävän 
kaupunkiliikenteen edistäminen;

Or. en

Tarkistus 86
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien
kehittäminen;

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien 
joukkoliikennejärjestelmien kehittäminen 
ja uusiminen;



PE491.027v01-00 36/56 AM\903871FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 87
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien 
kehittäminen;

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien ja 
kilpailukykyisempien ja kestävämpien 
tavaroita ja matkustajia koskevien 
satamainfrastruktuurien kehittäminen;

Or. pt

Perustelu

Jos koheesiorahaston tavoitteena on tukea liikenneinfrastruktuureja ja jos 
rautatiejärjestelmiin viitataan suoraan, on myös tärkeää edistää tehokkaampia ja 
kestävämpiä satamainfrastruktuureja, minkä avulla parannetaan maailmanlaajuista 
kilpailukykyä. Satamille annettava tuki on erittäin tärkeää tehokkaamman ja 
kokonaisuudessaan yhteenliitetyn monimuotoliikennejärjestelmän edistämiseksi.

Tarkistus 88
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien 
kehittäminen;

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien 
kehittäminen käyttämällä erityisesti 
Euroopan rataliikenneohjausjärjestelmää 
(ERTMS) ja vähentämällä rautateiden 
tavaraliikenteen melua sen lähteessä; 

Or. en
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Tarkistus 89
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien 
kehittäminen;

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien 
kehittäminen ja kunnostaminen;

Or. en

Tarkistus 90
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien 
kehittäminen;

 iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien 
kehittäminen ja kunnostaminen;

Or. en

Tarkistus 91
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) kestävän vesiliikenteen edistäminen.

Or. en

Perustelu

Kestävä meri- ja sisävesiliikenne tarjoaa merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia, ja se 
olisi sisällytettävä koheesiorahaston soveltamisalaan.
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Tarkistus 92
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – e kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen 
parantamalla institutionaalisia valmiuksia 
ja koheesiorahaston täytäntöönpanoon 
liittyvien julkishallinnon ja julkisten 
palvelujen tehokkuutta.

e) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen 
parantamalla institutionaalisia valmiuksia 
ja julkishallinnon ja julkisten palvelujen 
tehokkuutta.

Or. en

Perustelu

3 artiklan e kohta olisi mukautettava yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 
temaattiseen tavoitteeseen nro 11.

Tarkistus 93
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – e kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen 
parantamalla institutionaalisia valmiuksia 
ja koheesiorahaston täytäntöönpanoon 
liittyvien julkishallinnon ja julkisten 
palvelujen tehokkuutta.

e) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan ja osallistavan julkishallinnon 
edistäminen parantamalla institutionaalisia 
valmiuksia ja koheesiorahaston 
täytäntöönpanoon liittyvien julkishallinnon 
ja julkisten palvelujen tehokkuutta ja 
työmarkkinaosapuolten, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten ja muiden 
sidosryhmien, erityisesti niiden 
kumppanien, joihin viitataan asetuksen 
(EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus...] 5 artiklassa, 
valmiuksien luomisen edistäminen.
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Or. en

Tarkistus 94
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen liitteessä on 
määritelty yhteiset indikaattorit, joita on 
tarvittaessa käytettävä asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
Yhteisten indikaattorien perustasona 
käytetään nollaa, ja kumulatiiviset 
tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

1. Komissio hyväksyy luettelon asetuksen 
(EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 24 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista yhteisistä indikaattoreista 
täytäntöönpanosäädöksillä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 5 a 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Yhteisten indikaattorien perustasona 
käytetään nollaa, ja kumulatiiviset 
tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 7 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 95
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Rahaston tukeen sovellettavat ehdot

1. Komissio voi pyytää jäsenvaltiota 
tarkistamaan kumppanuussopimustaan ja 
asiaankuuluvia toimenpideohjelmiaan ja 
esittämään niihin muutoksia, kun tämä 
on tarpeen, jotta voidaan
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a) tukea kyseiselle jäsenvaltiolle osoitetun, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetun neuvoston 
suosituksen täytäntöönpanoa tai tukea 
kyseiselle jäsenvaltiolle osoitettujen, 
perussopimuksen 136 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa;
b) tukea kyseiselle jäsenvaltiolle osoitetun, 
perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti annetun neuvoston 
suosituksen täytäntöönpanoa; tai
c) maksimoida käytettävissä olevien 
koheesiorahaston kansallisten 
määrärahojen kasvuvaikutukset 
4 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltio 
täyttää yhden seuraavista edellytyksistä:
i) sen saataville on asetettu unionin 
rahoitustukea neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 407/2010 mukaisesti;
ii) sen saataville on asetettu keskipitkän 
ajan rahoitustukea neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 332/2002 mukaisesti;
iii) sen saataville on asetettu 
rahoitustukea Euroopan 
vakausmekanismilainan muodossa 
Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.
2. Jäsenvaltion on toimitettava ehdotus 
kumppanuussopimuksen ja 
asiaankuuluvien toimintaohjelmien 
muuttamisesta yhden kuukauden 
kuluessa. Tarvittaessa komissio esittää 
huomautuksia yhden kuukauden kuluessa 
muutosten toimittamisesta, jolloin 
jäsenvaltion on toimitettava ehdotuksensa 
uudelleen yhden kuukauden kuluessa.
3. Jos komissio ei ole esittänyt 
huomautuksia tai jos sen huomautukset 
on otettu riittävällä tavalla huomioon, se 
antaa ilman aiheetonta viivytystä 
päätöksen, jolla hyväksytään 
kumppanuussopimuksen ja 
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asiaankuuluvien ohjelmien muutokset.
4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi silloin, kun 
rahoitustuki on asetettu jäsenvaltion 
saataville 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti ja liittyy sopeutusohjelmaan, 
muuttaa kumppanuussopimusta ja 
ohjelmia ilman jäsenvaltion ehdotusta 
maksimoidakseen käytettävissä olevien 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
kasvu- ja kilpailukykyvaikutukset. 
Varmistaakseen kumppanuussopimuksen 
ja asiaankuuluvien ohjelmien 
täytäntöönpanon vaikuttavuuden 
komissio osallistuu niiden hallinnointiin 
sopeutusohjelmassa tai kyseisen 
jäsenvaltion kanssa allekirjoitetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa esitetyllä 
tavalla.
5. Jos jäsenvaltio ei noudata 1 kohdassa 
tarkoitettua komission pyyntöä tai ei 
yhden kuukauden kuluessa vastaa 
riittävällä tavalla 2 kohdassa 
tarkoitettuihin komission huomautuksiin, 
komissio voi kolmen kuukauden kuluessa 
huomautustensa antamisesta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kyseisten ohjelmien maksujen 
keskeyttämisestä osittain tai 
kokonaisuudessaan.
6. Komissio keskeyttää 
täytäntöönpanosäädöksillä kyseisten 
ohjelmien maksut ja sitoumukset osittain 
tai kokonaisuudessaan, jos
a) neuvosto katsoo, että jäsenvaltio ei 
noudata sitä koskevia toimenpiteitä, jotka 
neuvosto on hyväksynyt perussopimuksen 
136 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
b) neuvosto katsoo perussopimuksen 
126 artiklan 8 kohdan tai 126 artiklan 
11 kohdan mukaisesti, että kyseinen 
jäsenvaltio ei ole toteuttanut tuloksellisia 
toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi;
c) komissio toteaa, ettei jäsenvaltio ole 
toteuttanut toimenpiteitä pannakseen 
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täytäntöön neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 407/2010 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 332/2002 tarkoitetun 
sopeutusohjelman, ja sen seurauksena 
päättää olla antamatta lupaa tälle 
jäsenvaltiolle myönnetyn rahoitustuen 
maksamiseen; tai
e) Euroopan vakausmekanismin 
johtokunta toteaa, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle EVM:n lainan muodossa 
annettavaan EVM:n rahoitustukeen 
liitetyt ehdot eivät ole täyttyneet, ja sen 
seurauksena päättää olla maksamatta 
sille myönnettyä vakaustukea.
7. Päättäessään keskeyttää maksut tai 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan 5 ja 6 kohdan 
mukaisesti, komissio varmistaa, että 
keskeytys on oikeasuhteinen ja vaikuttava 
ottaen huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen, ja 
noudattaa tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä, erityisesti sen 
suhteen, mitkä ovat keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen.
8. Komissio lopettaa viipymättä maksujen 
ja sitoumusten keskeytyksen, jos 
jäsenvaltio on ehdottanut 
kumppanuussopimukseen ja 
asiaankuuluviin ohjelmiin muutoksia 
komission pyytämällä tavalla ja komissio 
on hyväksynyt ne ja, tapauksen mukaan,
a) neuvosto on todennut, että jäsenvaltio 
noudattaa sitä koskevia toimenpiteitä, 
jotka neuvosto on hyväksynyt 
perussopimuksen 136 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;
b) liiallisia alijäämiä koskeva menettely 
keskeytetään asetuksen (EY) N:o 1467/97 
9 artiklan mukaisesti tai neuvosto on 
päättänyt perussopimuksen 126 artiklan 
12 kohdan mukaisesti kumota liiallisen 
alijäämään olemassaoloa koskevan 
päätöksen;
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c) komissio on todennut, että jäsenvaltio 
on toteuttanut toimenpiteitä pannakseen 
täytäntöön neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 407/2010 tai neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 332/2002 tarkoitetun 
sopeutusohjelman, ja on sen seurauksena 
antanut luvan tälle jäsenvaltiolle 
myönnetyn rahoitustuen maksamiseen;
d) Euroopan vakausmekanismin 
johtokunta on todennut, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle EVM:n lainan muodossa 
annettavaan rahoitustukeen liitetyt ehdot 
ovat täyttyneet, ja on sen seurauksena 
päättänyt maksaa sille myönnetyn 
vakaustuen.
Samanaikaisesti neuvosto tekee komission 
ehdotuksesta päätöksen budjetoida 
keskeytetyt maksusitoumukset uudelleen 
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta 
annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 
[…]/2012 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 96
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa rahastojen 
yhteensovittamisesta vastaava komitea. 
Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 olevassa 5 artiklassa 
säädettyä menettelyä.
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Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 7 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 97
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska yhteiset indikaattorit ovat luonteeltaan teknisiä ja niiden on oltava yhdenmukaisia 
kaikissa rahastokohtaisissa säännöissä, komission olisi hyväksyttävä ne 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 98
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 1 – alaotsake 1 – rivi 1 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
henkilömää-

rä
Julkisista jätteen 

syntypaikkalajittelu- ja 
kierrätysjärjestelmistä 
hyötyvän väestön lisäys

Or. en



AM\903871FI.doc 45/56 PE491.027v01-00

FI

Tarkistus 99
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 1 – alaotsake 1 – rivi 1 b (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
kilogrammaa 

henkilöä 
kohden 

Talousjäte henkilöä 
kohden

Or. en

Tarkistus 100
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 1 – alaotsake 2 – rivi 1 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
m3 Uudelleen käytetyn 

harmaan veden ja kerätyn 
sadeveden lisäys

Or. en

Tarkistus 101
Nikos Chrysogelos
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Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 1 – alaotsake 2 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
Ympäristöpalvelut Lukumäärä Ympäristöpalveluista 

hyötyvien pk-yritysten ja 
viranomaisten lukumäärä

Or. en

Tarkistus 102
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 1 – alaotsake 4 – rivi 2 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
hehtaari Sellaisen maan pinta-ala, 

jonka kyky estää ja 
lieventää tulvia ja 

äärimmäisiä sääoloja on 
parantunut

Or. en

Tarkistus 103
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 1 – alaotsake 4 – rivi 2 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
hehtaari Sellaisen maan pinta-ala, 

jonka kyky estää ja 
lieventää tulvia ja 

äärimmäisiä sääoloja on 
parantunut

Or. en

Perustelu

Tällaisten toimenpiteiden edellyttämät menetelmät ovat laajalti tunnettuja ja saatavilla 
asianomaisissa tieteellisissä ja vesivarojen hallinnasta vastaavissa laitoksissa.

Tarkistus 104
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 1 – alaotsake 4 – rivi 2 b (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
hehtaari Sellaisen maan pinta-ala, 

jonka kyky ehkäistä ja 
kestää metsäpaloja on 

parantunut

Or. en
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Tarkistus 105
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 1 – alaotsake 4 – rivi 2 b (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
hehtaari Sellaisen maan pinta-ala, 

jonka kyky ehkäistä ja 
kestää metsäpaloja on 

parantunut

Or. en

Perustelu

Eräitä ekosysteemejä uhkaa tuhoutuminen tai vakava huonontuminen. Palojen ehkäiseminen 
ja maan palonkestokyvyn parantaminen suojelee taajama-alueita ja tuottaa ekosysteemien 
suojelusta lisäarvoa.

Tarkistus 106
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 1 – alaotsake 7

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
Luonto ja biologinen 

monimuotoisuus
hehtaari Sellaisten luontotyyppien

pinta-ala, joiden suojelun 
taso on parantunut

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
Luonto ja biologinen 

monimuotoisuus
hehtaari Sellaisten meri- ja 

maaluontotyyppien pinta-
ala, joiden suojelun taso on 
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parantunut

Or. en

Tarkistus 107
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 1 – alaotsake 7 – rivi 1 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
hehtaari Uusi vihreä 

infrastruktuuri

Or. en

Tarkistus 108
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 1 – alaotsake 7 – rivi 1 b (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
m2 Uudet viheralueet 

kaupunkialueilla

Or. en
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Tarkistus 109
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 2 – alaotsake 1 – rivi 1 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
prosentti-

osuus
Yhteisrahoitettujen 

toimien tuottama muutos 
uusiutuvien 

energialähteiden 
osuudessa energian 
loppukulutuksesta

Or. en

Tarkistus 110
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 2 – alaotsake 1 – rivi 1 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
prosentti-

osuus
Uusiutuvien 

energialähteiden osuus 
energian 

loppukulutuksesta

Or. en
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Tarkistus 111
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 2 – alaotsake 1 – rivi 1 b (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
öljy-

ekvivalentti-
tonni

Energian 
kokonaiskulutuksen 

muutos aloittain

Or. en

Tarkistus 112
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 3 – alaotsake 1 – rivi 2 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
lukumäärä Uudet rakennetut, uusitut 

tai parannetut rajat 
ylittävät rautatieyhteydet

Or. en

Tarkistus 113
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 3 – alaotsake 1 – rivi 2 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
CO2-

ekvivalenttito
nni

Uusien rakennettujen, 
uusittujen tai 

parannettujen rautateiden 
panos 

kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen

Or. en

Perustelu

Ehdotamme tämän indikaattorin lisäämistä, koska kunkin infrastruktuurihankkeen panos 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen on pakollinen osa ympäristövaikutusten arviointia 
ja näin ollen kutakin hanketta koskevien tietojen pitäisi jo olla saatavilla.

Tarkistus 114
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 3 – alaotsake 2 – rivi 2

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
km Uusien rakennettujen 

maanteiden 
kokonaispituus

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
Poistetaan. Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 115
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 3 – alaotsake 2 – rivi 2 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
lukumäärä Uudet rakennetut, uusitut 

tai parannetut rajat 
ylittävät tieosuudet

Or. en

Tarkistus 116
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 3 – alaotsake 3 – rivi 1

Komission teksti Tarkistus

Kaupunkiliikenne Kaupunkiliikenne ja liikkuvuus

Or. en

Tarkistus 117
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 3 – alaotsake 3 – rivi 1 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI
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Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
prosentti-

osuus
Julkisen liikenteen ja 
kävelyn ja pyöräilyn 

kaltaisten moottorittomien 
liikennemuotojen 

liikenneosuuden muutos

Or. en

Tarkistus 118
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 3 – alaotsake 3 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
Julkinen liikenne henkilö-

matkat
Tuetuilla 

joukkoliikennemuodoilla 
tehtyjen henkilömatkojen 

määrän lisäys

Or. en

Perustelu

Henkilöliikenteen tukemista ei pidä rajoittaa kaupunkialueille, vaan sen on katettava myös 
maaseutualueet, joilla julkinen liikenne on usein ainoa kohtuuhintainen vaihtoehto erityisesti 
ikääntyneille ja heikommassa sosiaalisessa asemassa oleville kansalaisille.

Tarkistus 119
Nikos Chrysogelos
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Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 3 – alaotsake 4 – rivi 1 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
CO2-

ekvivalentti-
tonni

Parannettujen 
sisävesiliikenteen väylien 

panos 
kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen

Or. en

Tarkistus 120
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 3 – alaotsake 4 a (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
Ilmastovaikutus miljoonaa 

CO2-
ekvivalentti-

tonnia

Liikennealan 
yhteisrahoitettujen toimien 

aiheuttama 
kasvihuonekaasupäästöjen 

muutos

Or. en

Tarkistus 121
Nikos Chrysogelos
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Ehdotus asetukseksi
Liite – otsake 3 – alaotsake 4 b (uusi)

Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
Vesiliikenne CO2-

ekvivalentti-
tonni

Kestävien vesiliikenteen 
muotojen panos 

kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen

Or. en


