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Tarkistus 54
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti unioni kehittää ja harjoittaa 
toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi. Koheesiorahaston tulisi näin 
ollen osallistua ympäristön ja liikenteen 
infrastruktuuria koskevien Euroopan 
laajuisten verkkojen alalla toteutettavien 
hankkeiden rahoittamiseen.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 174 artiklan 
mukaisesti unioni kehittää ja harjoittaa 
toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi. Tällä asetuksella 
perustettavan koheesiorahaston tulisi näin 
ollen osallistua ympäristön ja liikenteen 
infrastruktuuria koskevien Euroopan 
laajuisten verkkojen alalla toteutettavien 
hankkeiden rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 55
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Unionin liikenneinfrastruktuurin 
kehittämisen vauhdittamiseksi 
koheesiorahastosta olisi tuettava 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta […] annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o […]/2013 (jäljempänä �CEF-
asetus�) tarkoitettuja 
liikenneinfrastruktuurihankkeita, jotka 
tuottavat eurooppalaista lisäarvoa, 
yhteensä XXX eurolla. 
Koheesiorahastosta olisi myönnettävä 
tukea asetuksen (EU) N:o [...]/2013 
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[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[84 artiklan 4 kohdan] säännösten 
mukaisesti. CEF-asetuksen mukaisesti 
koheesiorahaston tuen tulisi olla 
ainoastaan tukikelpoisten jäsenvaltioiden 
saatavilla, ja yhteisrahoituksen tulisi olla 
tähän rahastoon sovellettavalla tasolla.

Or. en

Tarkistus 56
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Investointien, joilla pyritään 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I luetelluista 
toiminnoista, ei pitäisi saada tukea 
koheesiorahastosta, koska ne jo hyötyvät 
taloudellisesti kyseisen direktiivin 
soveltamisesta. Tuen ulkopuolelle 
jääminen ei saisi rajoittaa mahdollisuutta 
käyttää koheesiorahastoa direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I luettelemattomien 
toimintojen, kuten lämmön ja sähkön 
yhteistuotannon ja kaukolämpöverkkojen 
energiatehokkuusinvestointien, energian 
älykkäiden jakelu-, varastointi- ja 
siirtojärjestelmien ja ilman pilaantumisen 
vähentämiseen tarkoitettujen toimien, 
tukemiseen, vaikka niitä toteuttaisivat 
samat talouden toimijat, vaikka 
kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen 
olisi yksi niiden välillisistä vaikutuksista 
tai vaikka kyseiset toiminnot olisi lueteltu 
direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan 
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1 kohdassa tarkoitetussa kansallisessa 
suunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 57
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Tässä asetuksessa olisi asettava 
yhteiset tuotosindikaattorit, jotka 
mittaavat ohjelmien täytäntöönpanon 
kokonaisedistystä unionin tasolla.
Indikaattoreiden olisi vastattava tämän 
asetuksen ja asetuksen (EU) N:o [...]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
asiaa koskevien säännösten mukaisesti 
tuettavaa investointiprioriteettia ja 
tuettavan toimen tyyppiä. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla tulosindikaattoreilla ja 
tarvittaessa ohjelmakohtaisilla 
tuotosindikaattoreilla.

Or. en

Tarkistus 58
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään kasvu- ja 
työllisyystavoitteeseen liittyvistä 
koheesiorahaston tehtävistä ja asetuksen 
(EU) N:o [ ]/2012 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 81 artiklassa tarkoitettuun 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 

1. Perustetaan koheesiorahasto, jonka 
tehtävänä on osallistua unionin 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen 
kestävän kehityksen edistämiseksi. Tässä 
asetuksessa säädetään kasvu- ja 
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-tavoitteeseen suunnatun tuen laajuudesta. työllisyystavoitteeseen liittyvistä 
koheesiorahaston tehtävistä ja asetuksen 
(EU) N:o [ ]/2013 [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 81 artiklassa tarkoitettuun 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteeseen suunnatun tuen laajuudesta.

Or. en

Tarkistus 59
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Koheesiorahastosta säädetään 
asetuksessa (EU) N:o [… ]/2013 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] ja tässä 
asetuksessa.

Or. en

Tarkistus 60
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Koheesiorahaston tuki Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevassa 

asetuksessa tarkoitetuille 
liikenneinfrastruktuurihankkeille

Koheesiorahastosta tuetaan [Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta 
annetussa] asetuksessa (EU) N:o 
[…]/2013 tarkoitettuja eurooppalaista 
lisäarvoa tuottavia 
liikenneinfrastruktuurihankkeita XXX 
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eurolla asetuksen (EU) N:o […]/2013 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[84 artiklan 4 kohdan] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 61
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

c a) investointeja lentoasemien 
infrastruktuuriin, elleivät ne liity 
ympäristönsuojeluun tai ellei niiden 
yhteydessä tehdä investointeja, jotka ovat 
tarpeen kielteisten ympäristövaikutusten 
lieventämiseksi tai vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 62
Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen (EU) N:o […]/2013 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 16 artiklan 
mukaisesti koheesiorahastosta tuetaan 
asetuksen (EU) N:o […]/2013 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
tarkoitettuihin temaattisiin tavoitteisiin 
sisältyviä seuraavia investointiprioriteetteja 
ottaen huomioon kyseisen asetuksen 
14 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetussa 
kumppanuussopimuksessa kuvatut tarpeet 
ja mahdollisuudet:
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Or. en

Tarkistus 63
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 64
Dimitar Stoyanov

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. bg

Perustelu

Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden edistämisen ei pitäisi kohdistua 
pelkästään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin vaan myös mikroyrityksiin, joilla on mahdollisuus 
kasvaa, kun taloudelliset olosuhteet ovat oikeat. Tämä luo uusia työllistämismahdollisuuksia, 
millä puolestaan on myönteinen vaikutus erityisesti vähemmän kehittyneisiin alueisiin.


