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Tarkistus 25
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 172, 174 ja 349 artiklan,

Or. pt

Tarkistus 26
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Täysin toimivat sisämarkkinat 
edellyttävät Euroopan yhdistävää 
ajanmukaista, 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.

Or. en

Tarkistus 27
Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Perustelu

Kaikkien Euroopan alueiden yhdentymistä ja kehitystä on tärkeää tukea Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 28
Nuno Teixeira

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 

(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 
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ilmastonmuutosta ja katastrofeja sietävään 
talouteen ja yhteiskuntaan.

ilmastonmuutosta ja katastrofeja sietävään 
talouteen ja yhteiskuntaan siten, ettei 
tiettyjen Euroopan alueiden, kuten 
syrjäisimpien alueiden ja saarialueiden, 
eristyneisyyttä kuitenkaan lisätä.

Or. pt

Perustelu

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

Tarkistus 29
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi
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Tarkistus 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 31
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jotta syrjäisimmät alueet pystyisivät 
yhdentymään sisämarkkinoihin ja 
edistämään kehitystään, niiden on 
välttämättä optimoitava yhteytensä 
erityisesti henkilöiden ja tavaroiden 
merikuljetusten ja Manner-Euroopan 
lentoliikenneyhteyksiensä osalta sekä 
optimoitava erillään olevia 
energiajärjestelmiä koskevat 
vaihtoehtonsa energia-alalla.

Or. pt

Tarkistus 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ….kuun … päivänä ….. annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa XXX/2012[20] vahvistetaan 
valkoisessa kirjassa asetettujen tavoitteiden 
pohjalta Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen suuntaviivat, joissa 
yksilöidään Euroopan laajuisen 

(10) ….kuun … päivänä ….. annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa XXX/2012[20] vahvistetaan 
valkoisessa kirjassa asetettujen tavoitteiden 
pohjalta Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen suuntaviivat, joissa 
yksilöidään Euroopan laajuisen 
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liikenneverkon infrastruktuuri, 
täsmennetään siltä edellytettävät 
vaatimukset sekä säädetään toteuttamista 
koskevista toimenpiteistä. Suuntaviivojen 
mukaan ydinverkko olisi saatava valmiiksi 
vuoteen 2030 mennessä.

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

Or. en

Tarkistus 33
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) yhdeksän rautateiden 
tavaraliikennekäytävää, kuusi 
ERTMS-käytävää, ympäristöystävälliset 
käytävät ja kymmenen kattavan verkoston 
käytävää (Comprehensive Network 
Corridors) olisi sisällytettävä kestävään 
intermodaaliseen käsitteeseen;

Or. en

Tarkistus 34
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. pt

Perustelu

Verkkojen Eurooppa -välineen tuki on keskitettävä ydinverkkoon, mutta kattavalle verkolle 
annettavaa tukea ei pidä unohtaa kokonaan niiden hankkeiden osalta, joilla on Euroopan 
tason lisäarvoa etenkin SEUT-sopimuksen 355 ja 375 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien 
alueiden kaltaisilla alueilla, joita kattava verkko vahvistaa, jottei tällaisten alueiden 
eristyneisyyttä lisätä.

Tarkistus 35
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

keskittyä hankkeisiin, joilla on suurin 
Euroopan tason lisäarvo. Sen vuoksi tuki 
olisi kohdennettava ydinverkkoon 
(varsinkin sen liikennekäytäviin) ja 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
liikenteen hallintajärjestelmien alalla 
(erityisesti SESARiin perustuvat 
ilmaliikenteen hallintajärjestelmät, joihin
tarvitaan noin 3 miljardia euroa unionin 
talousarviovaroja). Kattavan verkon 
hankkeisiin on varattava riittävästi EU-
varoja, koska kattava verkko tukee 
tehokkaimmin unionin tavoitteita 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion 
vahvistamisesta ja alueiden 
saavutettavuudesta koko unionin alueella.

Or. fi

Tarkistus 36
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kesäkuussa 2012 antamassaan 
tiedonannossa "Euroopan unionin 
syrjäisimmät alueet: tavoitteena älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
kumppanuus" komissio korostaa 
SEUT-sopimuksen 349 ja 355 artiklassa 
tunnustettua syrjäisimpien alueiden 
erityisyyttä ja ottaa huomioon näiden 
alueiden ottamisen mukaan yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liikenteen, 
televiestinnän ja energian aloilla niiden 
sisämarkkinoihin yhdentymisen ja 
talouskehityksen edistämiseksi. Näin ollen 
niiden on saatava EU:lta tukea erityisten 
hankkeiden laatimista varten.

Or. pt
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Perustelu

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

Tarkistus 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa[22]) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
etusija koheesiorahaston kansallisille 
määrärahoille.

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa[22]) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään 
asianmukainen hankesuunnitelma.
Komission olisi varmistettava hankkeiden 
valintamenettelyn eri vaiheissa, että 
kansallisten määrärahajakojen 
noudattamista koskevaa periaatetta 
kunnioitetaan tosiasiallisesti.

Or. en
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Tarkistus 38
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
voitettavanaan merkittäviä esteitä, jotka 
haittaavat sellaisten vaativien 
rajatylittävien 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista aikataulussa, joihin liittyy 
suurta unionin lisäarvoa. 
Liikennehankkeiden – erityisesti 
rajatylittävien hankkeiden –
tuloksellisuuden parantamiseksi olisi sen 
vuoksi siirrettävä osa koheesiorahaston 
määrärahoista (10 miljardia euroa[22]) 
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 osoitettava komission ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden välisen 
ennakkosopimuksen nojalla osa 
koheesiorahaston määrärahoista 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Komission olisi 
autettava koheesiorahaston tukeen 
oikeutettuja jäsenvaltioita kehittämään ja 
panemaan täytäntöön sovittuja hankkeita.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen, minkä REGI-valiokunta hyväksyi 
heinäkuussa 2012 toimitetussa äänestyksessä [84 artiklan 4 kohta].

Tarkistus 39
Jan Olbrycht
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
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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[22])
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.

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[22])
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 
noudatetaan koheesiorahaston kansallisia 
määrärahoja.

Or. en

Tarkistus 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Kokemus nykyisestä 
rahoituskehyksestä on osoittanut, että 
monilla jäsenvaltioilla, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston tukeen, on 
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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[22])
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.

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[22]) 
käytettäväksi liikenteen ydinverkon 
liikennehankkeiden rahoittamiseen 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston tukeen, noudattaen 
tämän asetuksen liitteessä lueteltuja 
hankkeita varten tarkoitettuja kansallisia 
määrärahoja. Komission olisi autettava 
koheesiorahaston tukeen oikeutettuja 
jäsenvaltioita kehittämään asianmukainen 
hankesuunnitelma, jotta voidaan varmistaa 
paras mahdollinen etusija koheesiorahaston 
kansallisille määrärahoille.

Or. en

Tarkistus 42
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

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 hankkeiden suunnittelun ja 
täytäntöönpanon kannalta riittäviä, ja sen 
olisi tarvittaessa tarjottava asianmukaisia 
välineitä asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Or. en
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Tarkistus 43
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 44
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 45
Ana Miranda

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.

Or. es

Tarkistus 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Verkkojen Eurooppa -välineessä olisi 
ehdotettava rahoitusvälineitä, jotka 
edistävät yksityisen sektorin investoijien ja 
rahoituslaitosten merkittävää osallistumista 
infrastruktuuri-investointeihin. Jotta 
rahoitusvälineet olisivat riittävän 
houkuttelevia yksityisellä sektorilla, niiden 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 

(37) Verkkojen Eurooppa -välineessä olisi 
ehdotettava rahoitusvälineitä, jotka 
edistävät yksityisen sektorin investoijien ja 
rahoituslaitosten merkittävää osallistumista 
infrastruktuuri-investointeihin. Jotta 
rahoitusvälineet olisivat riittävän 
houkuttelevia yksityisellä sektorilla, niiden 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
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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.

yksinkertaistaminen ja hallinnollisten 
rasitteiden vähentäminen sekä 
liikkumavara, jotta todettuihin 
rahoitustarpeisiin voitaisiin vastata 
joustavasti. Asiasta vastaavien 
hallintoviranomaisten on 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.

Or. en

Tarkistus 47
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Tarkistus 48
Riikka Manner
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(41) Välineestä myönnettävää tukea 
koskevia monivuotisia ohjelmia olisi 
kohdennettava unionin painopisteiden 
tukemiseen varmistamalla tarvittavien 
rahoitusvarojen saatavuus sekä unionin ja 
jäsenvaltioiden yhteisen toiminnan 
johdonmukaisuus, 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 
kesäkuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 680/2007 soveltamisalaan jo kuuluvien 
hankkeiden jatkuminen.

Or. fi

Tarkistus 49
Victor Boştinaru

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 50
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Tarkistus 51
Ana Miranda

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

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

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

Or. es

Tarkistus 52
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 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, mukaan 
lukien syrjäisten, erittäin syrjäisten ja 
erityisen harvaan asuttujen alueiden, 
yhteenliittämisen ja pääsyn 
sisämarkkinoille lisäten alueiden välistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta jäsenmaiden kesken, 
niiden sisällä sekä jäsenmaiden ja 
kolmansien maiden kesken.

Or. fi

Tarkistus 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

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

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

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

Or. en

Tarkistus 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 55
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) edistää älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua kehittämällä 
uudenaikaisia ja suorituskykyisiä Euroopan 
laajuisia verkkoja ja siten tuottaa koko 
Euroopan unionille sisämarkkinoiden 
kilpailukykyyn ja taloudelliseen, 
yhteiskunnalliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyviä hyötyjä sekä 
luoda ympäristöä, joka kannustaa entistä 
paremmin yksityisiin ja julkisiin 
investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden avulla. Kaikki EU:n 
yhteisrahoittamat liikenneinfrastruktuurit 
on korvamerkittävä ympäristöystävällisiä 
ja kestäviä intermodaalisia 
infrastruktuuriverkkoja varten, 
painottaen voimakkaasti lisäarvoa, jota 
rajat ylittävien rautateiden puuttuvien 
yhteyksien rakentaminen ja uusien 
jäsenvaltioiden sisäiset ja niiden väliset 
kestävät hankkeet tuottavat unionille.

Or. en

Tarkistus 56
Nuno Teixeira
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Perustelu

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

Tarkistus 57
Riikka Manner

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

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

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

Or. fi

Tarkistus 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua kehittämällä 
uudenaikaisia ja suorituskykyisiä Euroopan 
laajuisia verkkoja ja siten tuottaa koko 
Euroopan unionille sisämarkkinoiden 
kilpailukykyyn ja taloudelliseen, 
yhteiskunnalliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyviä hyötyjä sekä 
luoda ympäristöä, joka kannustaa entistä 

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

luoda ympäristöä, joka kannustaa entistä 
paremmin yksityisiin ja julkisiin 
investointeihin yhdistelemällä 
rahoitusvälineitä ja unionin suoraa tukea ja 
käyttämällä hyväksi eri alojen välistä 
synergiaa. Tämän tavoitteen saavuttamista 
mitataan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä ja erityisesti niihin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
tehtyjen julkisten ja yksityisten 
investointien määrällä, jotka on toteutettu 
tämän asetuksen mukaisten 
rahoitusvälineiden ja yhteensovitetusti 
muiden rahoitusresurssien avulla.

Or. fr

Tarkistus 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) auttaa unionia saavuttamaan 
tavoitteensa, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla [42], energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

(b) edistää osaltaan niiden unionin 
tavoitteiden saavuttamista, jotka koskevat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla [42], energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
siten, että samalla varmistetaan 
yhteisvastuullisuuden lisääntyminen 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 60
Karima Delli

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

(b a) yhdistää kaupunki- ja 
maaseutualueet rakentamalla rajat 
ylittäviä syöttöliikenneyhteyksiä 
Verkkojen Eurooppa -välineen käytäviin.

Or. en

Tarkistus 61
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

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

(i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
puuttuvia yhteyksiä sekä 
liikenneinfrastruktuurin kehyksessä että 
yhteyspisteissä rajat ylittävällä tasolla; 
näiden tavoitteiden toteutumista mitataan 
niiden uusien ja parannettujen 
rajatylittävien yhteyksien ja 
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 
määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä;

Or. en

Tarkistus 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komission teksti Tarkistus

(i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
puuttuvia yhteyksiä; näiden tavoitteiden 
toteutumista mitataan niiden uusien ja 
parannettujen rajatylittävien yhteyksien ja 
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 

(i) poistetaan pullonkauloja ja rakennetaan 
puuttuvia yhteyksiä erityisesti saari- ja 
vuoristoalueille sekä harvaanasutuille 
alueille; näiden tavoitteiden toteutumista 
mitataan niiden uusien ja parannettujen 
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määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä;

rajatylittävien yhteyksien ja 
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 
määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä;

Or. fr

Tarkistus 63
Oldřich Vlasák

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 64
Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

i a) edistetään sellaisten infrastruktuurien 
hallinnointielinten ja yhtiöiden 
perustamista, joihin osallistuu useampi 
kuin yksi jäsenvaltio tai useamman kuin 
kahden jäsenvaltion lainsäädäntövaltaa 
omaavia valtiotasoa alempia tahoja; 
tämän tavoitteen saavuttamista mitataan 
niiden rautatieinfrastruktuurien 
hallinnointielinten ja yhtiöiden määrällä, 
joihin osallistuu kaksi tai useampia 



AM\913372FI.doc 29/71 PE496.462v01-00

FI

Verkkojen Eurooppa-välineestä 
rahoitusta saanutta jäsenvaltiota;

Or. es

Tarkistus 65
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

i a) edistetään saavutettavuutta, jolla on 
keskeinen merkitys sellaisten alueiden –
myös syrjäisimpien alueiden, 
saarialueiden, rajaseutujen ja 
vuoristoalueiden – kehittymisessä, jotka 
kärsivät liikkuvuuteen ja 
saavutettavuuteen liittyvistä rajoituksista, 
millä voidaan tätä kautta lieventää 
taloudellisia ja sosiaalisia 
haittavaikutuksia;

Or. pt

Tarkistus 66
Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) varmistetaan pitkällä aikavälillä kestävä 
ja tehokas liikenne, jossa otetaan 
huomioon sosioekonomiset vaikutukset, 
alueen perusrakenne, väestötilanne ja 
väestön hajaantuminen eikä vain 
kannattavuutta; tätä mitataan 
tavanomaisen rautatieverkon pituudella 27 
jäsenvaltion EU:ssa sekä 
suurnopeusrataverkon pituudella 27 
jäsenvaltion EU:ssa;
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Or. es

Tarkistus 67
Riikka Manner

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) varaudutaan tulevaisuuden 
liikennevirtoihin huomioimalla mm. 
uusien raaka-ainekuljetusreittien pituus.

Or. fi

Tarkistus 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 69
Ana Miranda
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ii) unionin toimitusvarmuuden 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;

Or. es

Tarkistus 70
Riikka Manner

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 sekä 
panostuksilla kestävään liikennöintiin; 
tämän mittaaminen perustuu uusiutuvista 
lähteistä tuotetun energian siirtoihin 
tuotannosta suuriin kulutus- ja 
varastointikeskuksiin sekä niiden 
hiilidioksidipäästöjen summaan, jotka on 
vältetty Verkkojen Eurooppa -välineestä 
tuettujen hankkeiden avulla.

Or. fi

Tarkistus 71
Wojciech Michał Olejniczak
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Nykyinen maaseudun autioituminen on huomattavasti sidoksissa alhaiseen elintasoon. 
Esimerkiksi laajakaistaliittymät ja julkiset verkkopalvelut eivät ole riittävästi maaseudun 
asukkaiden saatavilla.

Tarkistus 72
Ana Miranda, Karima Delli

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 74
Wojciech Michał Olejniczak

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Nykyinen maaseudun autioituminen on huomattavasti sidoksissa alhaiseen elintasoon. 
Esimerkiksi laajakaistaliittymät ja julkiset verkkopalvelut eivät ole riittävästi maaseudun 
asukkaiden saatavilla.

Tarkistus 75
Ana Miranda
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 76
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Verkkojen Eurooppa -välineen 
täytäntöönpanon kokonaisrahoitus 
vuosina 2014–2020 on 
50 000 000 000 euroa [43]. 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:

Or. en

Perustelu

Konkreettisia lukuja ei ole mahdollista täsmentää ennen kuin tulevasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävät neuvottelut on saatettu päätökseen.

Tarkistus 77
Victor Boştinaru
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) liikenne: XXX euroa, josta XXX euroa 
asetetaan saataville koheesiorahastosta 
käytettäväksi tämän asetuksen, asetuksen 
(EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 
N:o [...]/2012 [koheesiorahasto] 
mukaisesti jäsenvaltioissa, jotka ovat 
oikeutettuja koheesiorahaston 
rahoitukseen;

Or. en

Perustelu

Konkreettisia lukuja ei ole mahdollista täsmentää ennen kuin tulevasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävät neuvottelut on saatettu päätökseen.

Tarkistus 78
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 79
Tamás Deutsch

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

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

(a) liikenne: 31 694 000 000 euroa, josta 
10 000 000 000 euroa olisi 
korvamerkittävä ydinverkkoon kuuluvien 
liikennehankkeiden rahoittamiseksi 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston rahoitukseen;

Or. en

Tarkistus 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 81
Victor Boştinaru

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

(b) energia: 9 121 000 000 euroa; (b) energia: XXX euroa;

Or. en

Perustelu

Konkreettisia lukuja ei ole mahdollista täsmentää ennen kuin tulevasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävät neuvottelut on saatettu päätökseen.

Tarkistus 82
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) televiestintä: 9 185 000 000 euroa. (c) televiestintä: XXX euroa.

Or. en

Perustelu

Konkreettisia lukuja ei ole mahdollista täsmentää ennen kuin tulevasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävät neuvottelut on saatettu päätökseen.

Tarkistus 83
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tietynlaista joustavuutta tarvitaan, mutta sen rajat on määriteltävä.

Tarkistus 84
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 85
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen 
väliarviointi on tehty, komissio voi siirtää 
määrärahoja 1 kohdassa vahvistettujen eri 
alojen välillä.
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rahoittamiseen koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 86
Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

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

(a) toimet ydinverkon toteuttamiseksi 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 
[Euroopan laajuisen liikenneverkon 
suuntaviivat] III luvun mukaisesti, mukaan 
lukien uuden teknologian ja innovaatioiden 
käyttöönotto asetuksen 
(EU) N:o XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] 39 artiklan 
mukaisesti, sekä näiden tavoitteiden 
toteuttamisen ja rakentamisen 
mahdollisesti aiheuttamien 
sosioekonomisten vaikutusten arvioinnit;

Or. es

Tarkistus 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

(a) toimet yksinomaan 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 
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mukaisesti; suuntaviivat] 39 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 88
Karima Delli

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) toimet olemassa olevan rautateiden 
infrastruktuurin parantamiseksi ja 
kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 89
Nuno Teixeira

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt

Perustelu

Kattavalle verkolle myönnettävää tukea ei pidä unohtaa kokonaan, jos hankkeille annetulla 
tuella on lisäarvoa varsinaisen ydinverkon kannalta ja jos sillä edistetään samalla alueellista 
yhteenkuuluvuutta.
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Tarkistus 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Komission teksti Tarkistus

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

(f) toimet rautateiden melun 
vähentämiseksi myös toteuttamalla 
jälkiasennuksia nykyiseen liikkuvaan 
kalustoon;

Or. en

Tarkistus 91
Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

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

(f) toimet rautateiden tavaraliikenteen 
melun vähentämiseksi jälkiasennuksilla 
nykyiseen liikkuvaan kalustoon sekä 
tämän kaluston uudenaikaistamisella;

Or. es

Tarkistus 92
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

Komission on kannustettava ja 
helpotettava edellisessä alakohdassa 
tarkoitetun sopimuksen tekemistä ja sen 
on esitettävä parlamentille vuosittain 
kertomus tapauksista, joiden yhteydessä 
on havaittu ongelmia, sekä ongelmien 
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laadusta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että komissio helpottaa yhteyden luomista asianomaisten jäsenvaltioiden välillä, 
jotta taataan hankkeiden täytäntöönpanon tehokkuus. Euroopan parlamentille olisi 
tiedotettava kaikista mahdollisista ongelmista ja niiden laadusta, koska ne saattavat haitata 
tässä asetuksessa tarkoitettujen hankkeiden täytäntöönpanoa.

Tarkistus 93
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maan ostoon liittyvät menot eivät ole 
tukikelpoisia kustannuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 94
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
kustannus.

7. Vähennyskelvoton arvonlisävero on 
tukikelpoinen kustannus.

Or. en

Tarkistus 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
kustannus.

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

Or. en

Tarkistus 96
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
kustannus.

7. Vähennyskelvoton arvonlisävero on 
tukikelpoinen kustannus.

Or. en

Tarkistus 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
kustannus.

7. Arvonlisävero on tukikelpoinen 
kustannus.

Or. en

Tarkistus 98
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
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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, lainsäädäntövaltaa omaavat 
valtiotasoa alemmat tahot, kansainväliset 
organisaatiot, yhteisyritykset tai 
jäsenvaltioihin sijoittautuneet julkiset tai 
yksityiset yritykset tai elimet.

Or. es

Tarkistus 99
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

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

(i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia; 20 prosenttia 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
rahoituksesta korvamerkitään 
rajanylityspaikoilla toteutettavia 
hankkeita varten;

Or. en

Tarkistus 100
Nuno Teixeira

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

Komission teksti Tarkistus

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin i) rautatie- ja sisävesiliikenne sekä merten 
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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;

moottoritiet: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista; 
rahoitusosuus voidaan korottaa 
30 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

Or. pt

Tarkistus 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

(i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
30 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 40 prosenttiin, jos toimi koskee 
pullonkauloja; rahoitusosuus voidaan 
korottaa 50 prosenttiin, jos toimi koskee 
rajatylittäviä osuuksia;

Or. en

Tarkistus 102
Ana Miranda, Karima Delli

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

Komission teksti Tarkistus

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen: 

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvaan kalustoon, joilla edistetään sen 
uudenaikaistamista kaikkien 
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unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi,
sekä satamien ja multimodaalikeskusten 
kehittäminen: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;

Or. es

Tarkistus 103
Riikka Manner

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Tarkistus 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 106
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 
tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan
liikkuvaan kalustoon sekä satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen: 
unionin rahoitustuen määrä saa olla 
enintään 20 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista; yksittäisissä tapauksissa 
tutkitaan toimia, joita voidaan soveltaa 
saarialueiden satamiin ja lentoasemiin; 



PE496.462v01-00 48/71 AM\913372FI.doc

FI

Or. es

Tarkistus 107
Karima Delli

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) kaiken rahoitustuen, jota unioni 
myöntää tiehankkeita varten, määrä saa 
olla enintään 30 prosenttia 
rautatiehankkeisiin sekä kävely- ja 
pyörätiehankkeisiin käytetyistä 
kokonaiskustannuksista;

Or. en

Tarkistus 108
Karima Delli

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

Komission teksti Tarkistus

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

(i) Euroopan rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS) ja 
rautateiden tavaraliikenteen melun 
vähentäminen sen lähteellä: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 109
Oldřich Vlasák

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

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

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

Or. en

Perustelu

Jokitiedotusjärjestelmä on ympäristöystävällinen liikenteen hallintamuoto, minkä vuoksi 
siihen olisi sovellettava samoja edellytyksiä kuin rautatieliikenteen hallintaan.

Tarkistus 110
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Edellä mainittuja yhteisrahoituksen 
määriä voidaan korottaa enintään 
10 prosenttiyksiköllä toimissa, joilla 
tuotetaan eri alojen välistä synergiaa, 
saavutetaan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyviä tavoitteita tai 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
kun kyse on investoinneista 
SEUT-sopimuksen 355 ja 375 artiklan 
mukaisille luonnonhaitoista kärsiville 
alueille, erityisesti syrjäisimmille alueille.
Tätä korotusta ei pitäisi soveltaa 
11 artiklassa tarkoitettuihin 
yhteisrahoitusmääriin.

Or. pt

Perustelu

Kun yhteistä etua koskeva hanke on valittu syrjäisimmillä alueilla, alueiden pitää hyötyä 
korotetusta tuesta SEUT-sopimuksen 355 ja 375 artiklan mukaisten erityispiirteidensä vuoksi.
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Tarkistus 111
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 112
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta liikenteen alalla 
siirrettyihin varoihin liittyvät erityiset 
ehdotuspyynnöt

Koheesiorahaston varoilla rahoitetut 
hankkeet liikenteen alalla

Or. en

Tarkistus 113
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Runkoverkon toteuttamishankkeita 
varten ainoastaan koheesiorahaston 
rahoitukseen oikeutetuissa jäsenvaltioissa 
käytettäviksi tarkoitettujen 
koheesiorahastosta saataville asetettujen 
XXX euron osalta komissio hyväksyy 
päätöksen täytäntöönpanosäädöksellä 
tehtyään asianomaisen jäsenvaltion 
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oikeutetuissa jäsenvaltioissa,. kanssa ennakkosopimuksen, jossa 
vahvistetaan osoitettavat määrät ja 
jokaisessa jäsenvaltiossa toteutettavat, 
unionille lisäarvoa tuottavat liikenteen 
infrastruktuurihankkeet.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen, minkä REGI-valiokunta hyväksyi 
heinäkuussa 2012 toimitetussa äänestyksessä [84 artiklan 4 kohta].

Tarkistus 114
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 115
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 

Poistetaan.
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ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
annettava paras mahdollinen etusija 
hankkeille, jotka noudattavat 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.

Or. en

Tarkistus 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
varmistettava, että noudatetaan 
tosiasiallisesti kansallisen määrärahajaon 
kunnioittamista koskevaa periaatetta.

Or. en

Tarkistus 117
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
annettava paras mahdollinen etusija 
rajanylittäviä osuuksia koskeville 
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koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.

hankkeille, jotka noudattavat 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa.

Or. es

Tarkistus 118
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Liikennealaan tämän asetuksen 
mukaisesti sovellettavia sääntöjä 
sovelletaan näihin erityisiin 
ehdotuspyyntöihin. Kyseisiä 
ehdotuspyyntöjä toteutettaessa on 
annettava paras mahdollinen etusija 
hankkeille, jotka noudattavat 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa ja joiden tavoitteena on 
poistaa liikkuvuuden esteitä myös 
kaukaisilla, etäisillä ja kaikkein 
syrjäisimmillä alueilla.

Or. pt

Tarkistus 119
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 120
Jan Olbrycht

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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 
XXX/2012 [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 
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kumoamisesta] 22 artiklassa ja 110 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut koheesiorahastoon 
sovellettavat määrät, kun kyseessä ovat 
seuraavat toimet:

3 kohdassa tarkoitetut koheesiorahastoon 
sovellettavat määrät, kun kyseessä ovat 
seuraavat toimet:

Or. pl

Tarkistus 121
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 10 artiklassa 
säädetään, koheesiorahaston rahoitukseen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa käytettäviksi 
tarkoitettujen koheesiorahastosta 
siirrettyjen 10 000 000 000 euron
[asetuksen XXX XX artikla] osalta 
rahoituksen enimmäismääriä ovat 
asetuksen (EU) N:o XXX2012 [yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta] [45] 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 saataville 
asetettujen XXX euron [asetuksen XXX 
XX artikla] osalta rahoituksen 
enimmäismääriä ovat asetuksen (EU) 
N:o XXX/2012 [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] [45] 22 artiklassa ja 
110 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
koheesiorahastoon sovellettavat määrät, 
kun kyseessä ovat seuraavat toimet:

Or. en

Perustelu

Konkreettisia lukuja ei ole mahdollista täsmentää ennen kuin tulevasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävät neuvottelut on saatettu päätökseen.
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Tarkistus 122
Nuno Teixeira

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt

Tarkistus 123
Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 124
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemille, multimodaalikeskusten ja 
satamien kehittäminen sekä toimet, joilla 
tuetaan uutta teknologiaa ja innovointia 
kaikkien liikennevälineiden osalta;
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Or. pt

Tarkistus 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komission teksti Tarkistus

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

(iii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemille, multimodaalikeskusten ja 
satamien kehittäminen kaikilla EU:n 
alueilla:

Or. fr

Tarkistus 126
Tomasz Piotr Poręba

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 127
Luís Paulo Alves

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

iii a) meri- ja lentoliikenneyhteydet 
kaukaisille alueille ja saarialueille, joiden 
liikenneyhteyksissä Manner-Eurooppaan 
on merkittäviä pullonkauloja.

Or. pt

Tarkistus 128
Tomasz Piotr Poręba

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

Komission teksti Tarkistus

(i) eurooppalainen rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä (ERTMS);

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

Or. en

Tarkistus 129
Nuno Teixeira

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) tukitoimet merten moottoriteiden 
kehittämiseksi.

Or. pt

Tarkistus 130
Victor Boştinaru
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Koheesiorahastosta saataville 
asetettujen varojen mahdollisimman 
tehokkaan käyttöönoton takaamiseksi 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa on annettava erityistä 
tukea Verkkojen Eurooppa -välineen 
mukaisiin ohjelmatukitoimiin, joiden 
tavoitteena on vahvistaa sellaisia 
institutionaalisia resursseja, julkista 
hallintoa ja julkisia palveluita, jotka 
liittyvät 1 kohdassa tarkoitettujen 
hankkeiden kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 131
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio järjestää 
lisäehdotuspyyntöjä sellaisten 
koheesiorahaston tukeen oikeutettujen 
jäsenvaltioiden tukemiseksi, joilla saattaa 
olla ongelmia riittävän 
toteuttamisvalmiiden ja laadukkaiden 
sekä EU:lle riittävästi lisäarvoa tuottavien 
hankkeiden suunnittelussa. Siirrettyjen 
varojen mahdollisimman tehokkaan 
käyttöönoton takaamiseksi kaikissa 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota Verkkojen Eurooppa -välineen 
mukaisiin ohjelmatukitoimiin, joiden 
tavoitteena on vahvistaa sellaisia 
institutionaalisia resursseja, julkista 
hallintoa ja julkisia palveluita, jotka 
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liittyvät tämän asetuksen liitteessä 1 
lueteltujen hankkeiden kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 132
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Niiden koheesiorahaston varojen, 
joita on käytetty koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa toteutettujen 
liikennehankkeiden rahoittamiseksi, ei 
katsota sisältyvän koheesiopolitiikan 
tukikattoja koskevaan järjestelmään.

Or. en

Perustelu

Niitä koheesiorahaston varoja, joita on käytetty Verkkojen Eurooppa -välineen kaltaisten 
koheesiopolitiikan soveltamisalan ulkopuolisia välineitä varten, ei pitäisi sisällyttää 
tukikattoja koskevaan järjestelmään.

Tarkistus 133
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 134
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 135
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio antaa liikenteen, energian 
ja viestinnän aloilla ohjelmia, joihin 
sisältyy erityisiä vaihtoehtoja syrjäisille 
alueille ja saarialueille ja joilla pyritään 
saavuttamaan tämän asetuksen tavoitteet 
syrjäisimpien alueiden osalta.

Or. pt

Tarkistus 136
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta
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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.

Or. en

Tarkistus 137
Victor Boştinaru

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.

Or. en

Tarkistus 138
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa asianmukaisin 1. Komissio varmistaa asianmukaisin 
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toimenpitein, että tämän asetuksen 
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.

toimenpitein, että tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 
suojataan varmistamalla, että 
kustannukset ovat suhteessa eri 
jäsenvaltioiden samantyyppisestä 
infrastruktuurista aiheutuviin 
kustannuksiin, paikallinen hintataso 
asianmukaisesti huomioon ottaen, 
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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 139
Oldřich Vlasák

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

Or. en
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Tarkistus 140
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Koordinointikomitea varmistaa 
17 artiklassa tarkoitettujen työohjelmien 
horisontaalisen tarkastelun, jolla turvataan 
johdonmukaisuus sekä eri alojen välisen 
synergian tunnistaminen ja 
hyödyntäminen. Jokaisesta alasta 
vastaavat komiteat avustavat komissiota 
sen valvoessa vastaavien suuntaviivojen 
täytäntöönpanoa ja osallistuvat niiden 
uudelleentarkasteluun.

Or. en

Tarkistus 141
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 142
Markus Pieper
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta – 2 kohta – 1 alakohta

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

Sisävesi: Mittellandkanalin ja
Twentekanalin välistä yhteyttä koskeva 
toteutettavuustutkimus

Or. en

Tarkistus 143
Hans-Gert Pöttering

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta – 2 kohta – 1 alakohta

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 – Münster/Osnabrück-
lentoasema, FMO – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Rautatie, lentoasema: rautatieyhteys 
Münster-Osnabrück-lentoasemalle

Or. en

Tarkistus 144
Hans-Gert Pöttering

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta – 2 kohta – 1 alakohta



PE496.462v01-00 66/71 AM\913372FI.doc

FI

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 (Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Twente; erityisesti 
Minden/Seelze – Hannover ja 
Twentekanalin ohitusrata) parantaminen

Or. en

Tarkistus 145
Hans-Gert Pöttering

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta – 2 kohta – 1 alakohta

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: sisävesi
Kuvaus/ajankohta: osuuksien 
parantaminen (esimerkiksi siltojen 
korottaminen siten, että niiden alta 
mahtuu kolme kerrosta kontteja) mukaan 
lukien yhteydet muihin liikennemuotoihin

Or. en
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Tarkistus 146
Hans-Gert Pöttering

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta – 2 kohta – 1 alakohta

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 – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Ennalta yksilöidyt osuudet: Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Enschede –
Deventer/Zutphen – Amsterdam
Liikennemuoto: multimodaali
Kuvaus/ajankohta: koko rajat ylittävällä 
alueella toteutetaan tutkimus 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
esimerkiksi siten, että otetaan käyttöön 
liikenteen ja liikkuvuuden 
hallinnointijärjestelmiä ja 
tasapainotetaan "rasituksen jakamista" 
eri liikennemuotojen välillä

Or. en

Tarkistus 147
Hans-Gert Pöttering

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta – 2 kohta – 1 alakohta

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 – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Ennalta yksilöidyt osuudet: Berlin –
Hannover – Alankomaat
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Liikennemuoto: maantie
Kuvaus/ajankohta: useiden osuuksien 
parantaminen (Alankomaissa A1-tie, 
Saksassa A30-tie) mukaan lukien yhteydet 
pohjois-eteläsuuntaisiin akseleihin

Or. en

Tarkistus 148
Hans-Gert Pöttering

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta – 2 kohta – 1 alakohta

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 – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Ennalta yksilöidyt osuudet: Ruhrin alue –
Münster – Osnabrück – Hamburg
Liikennemuoto: maantie
Kuvaus/ajankohta: Saksan 
A1-moottoritien laajentaminen 
kuusikaistaiseksi, Kamenin 
erkanemiskohdan ja Lotte/Osnabrückin 
erkanemiskohdan välinen osuus

Or. en

Tarkistus 149
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valko-Venäjän raja – Warzsawa – Poznań 
– Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –

Ukrainan raja – Lublin – Warzsawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
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Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en

Tarkistus 150
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta – 2 kohta – taulukko 1 – rivi 2 – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

Valko-Venäjän raja – Warszawa – Poznań 
– Saksan raja

Ukrainan raja – Lublin – Warszawa –
Poznań – Saksan raja

Or. en

Tarkistus 151
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta – 7 kohta – 1 alakohta – 2 rivi

Komission teksti Tarkistus

Lisboa – Aveiro – Oporto Lisboa – Aveiro – Oporto – Vigo
(Tämä yhteys mahdollistaa Galician 
yhteyden Portugalin käytävään, takaa 
perinteisen Porto–Vigo-rautatieyhteyden ja 
estää sen lopettamisen ja luo yhteyden 
Galician ja Portugalin väliseen Atlantin 
käytävään.)

Or. es

Tarkistus 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – b kohta – 1 rivi (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Bukarestista Moldovan tasavallan rajalle 
– Rajanylitys – Rautatie – Tutkimukset 
meneillään

Or. ro

Tarkistus 153
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – b kohta – rivi 27 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ukrainan raja (Lviv) – Lublin –
Warszawa
Rajanylitys
Rautatie 
Osuuden parantaminen

Or. en

Tarkistus 154
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – b kohta – rivi 8 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Keski- ja Itä-Euroopan käytävät 
öljyntoimituksen monipuolistamiseksi 
("OSC"):
Tavoite
Keski- ja Itä-Euroopan öljyputkiverkon 
yhteentoimivuus toimitusvarmuuden 
parantamiseksi ja ympäristöriskien 
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pienentämiseksi.
Asianomaiset jäsenvaltiot: 
Itävalta, Tšekki, Saksa, Unkari, Puola, 
Slovakia.

Or. en

Perustelu

Käytävä on sisällytetty Euroopan laajuisen liikenneverkon suuntaviivaan, mutta se puuttuu 
tästä luettelosta jostakin tuntemattomasta syystä.


