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LYHYET PERUSTELUT

Verkkojen Eurooppa -väline on EU:n keskeisin väline EU:n tason lisäarvoltaan tärkeimpien 
ydinverkon hankkeiden rahoittamiseen puuttuvien rajatylittävien yhteyksien, 
ongelmallisimpien pullonkaulojen ja multimodaalisten solmukohtien korjaamiseksi. 
Verkkojen Eurooppa -väline hyödyttää kaikkia jäsenvaltioita tarjoamalla niille yhtäläisen 
pääsyn sisämarkkinoille ja vauhdittamalla EU:n tarvitsemaa infrastruktuurin kehittämistä. 

Koheesiorahastosta siirrettävän ja Verkkojen Eurooppa -välineessä 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin ainoastaan EU:n koheesiomaissa korvamerkittävän 
10 miljardin euron osalta koheesiomaat ovat ilmaisseet joitain varauksia ja jopa vastustusta. 
Koheesiomaille korvamerkityille varoille pitäisi kuitenkin osoittaa tarkkaan rajattu 
käyttökohde, sillä jos niitä ei käytetä, ne palautuvat koheesiorahastoon ja ne menetetään. 
EU:n yhtenä lainsäätäjänä Euroopan parlamentilla on velvollisuus työstää komission 
ehdotusta ja selkeyttää sen tekstiä tarvittavalla tavalla kaikkien jäsenvaltioiden tuen 
varmistamiseksi, jotta saadaan aikaan hyvä, eurooppalaista lisäarvoa tuova ehdotus. Esittelijä 
katsoo, että tekstiin on tehtävä seuraavat selvennykset:

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

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

Vahvempi panostaminen rajatylittäviin hankkeisiin raja-alueilla 

Nykyinen infrastruktuuri heijastaa yhä monilla raja-alueilla suppeita kansallisia periaatteita (ei 
vaalien ensisijainen alue jäsenvaltioissa, jotka suosivat mieluummin maan keskiosiin tehtäviä 
investointeja, vaikka raja-alueille tehtävät investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta EU:n 
yhdentymisprosessista ja sisämarkkinoista voidaan hyötyä), ja kyseessä olevat alueet kärsivät 
syrjäisestä sijainnistaan. Suurin osa ensisijaisista hankkeista on todellakin monikansallisia 
infrastruktuurihankkeita, mutta rajatylittäviä alueita koskevat osuudet suoritetaan usein 
loppuun vasta aivan hankkeen lopussa tai ei lainkaan. 26 hanketta TEN-T-ohjelman 
30 ensisijaisesta hankkeesta on tähän mennessä koskenut raja-alueilla tehtäviä töitä tai niillä 
on ollut rajatylittävä ulottuvuus, mutta kaikissa näissä hankkeissa raja-alueiden investoinnit 
on tehty viimeiseksi. 
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Verkkojen Eurooppa -välineen ja koheesiorahastojen välille olisi luotava vahvoja 
synergioita 

Rajatylittävien infrastruktuurihankkeiden välisiä synergioita olisi kehitettävä myös Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston rahoittamissa alueellisissa yhteistyöohjelmissa. Myös 
vauraammilla alueilla toteutettavien rajatylittävien infrastruktuurihankkeiden pitäisi olla 
täysin valintakelpoisia saamaan Euroopan aluekehitysrahaston tukea kasvu- ja 
työllisyysohjelmiin. 

Verkkojen Eurooppa -välineen pitäisi joissain tapauksissa tukea kattavaa verkkoa. 

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

"Syvempi" Verkkojen Eurooppa -väline keskeisiin infrastruktuureihin tehtävien 
investointien lisäämiseksi

Rahoitusvaikeuksissa olevat maat ovat kaikkein riippuvaisimpia infrastruktuuri-
investoinneista, sillä nämä edistävät kasvua ja luovat työllisyyttä. Näin ollen 
rahoitusvaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden olisi voitava omasta pyynnöstään käyttää varoja, 
joita ne saavat Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa ja/tai infrastruktuurihankkeita 
koskevien kansallisten määrärahojen korjatuista tai kerryttämistä kassavirroista. Komission 
olisi hallinnoitava kyseessä olevia summia keskitetysti kilpailukykyä ja kasvua koskevan 
ohjelman puitteissa. Tämän olisi kannustettava investointeja sekä kansallisiin että 
monikansallisiin infrastruktuurihankkeisiin ja tuotettava tällä tavoin EU:n tason lisäarvoa.

Lopuksi on syytä korostaa, että sujuvan, yhteentoimivan ja intermodaalisen liikenteen 
esteiden (infrastruktuuri ja tekniset ja hallinnolliset esteet) määrittelemiseksi ja poistamiseksi 
tarvitaan EU:n laajuista näkemystä kansalliset rajatylittävästä pitkän matkan käytävästä. Sen 
lisäksi, että nämä esteet vahingoittavat syvästi EU:n kilpailukykyä lisäämällä kustannuksia ja 
laskemalla logistiikkaketjun luottamusta, niillä on myös epäsymmetrinen vaikutus 
syrjäisempiin maihin, minkä vuoksi ne heikentävät EU:n alueellista yhteenkuuluvuutta.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) Verkkojen Eurooppa -aloitteen ja 
Euroopan aluekehitysrahaston 
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rahoitusvälineiden välille on luotava 
tiiviitä synergioita infrastruktuurin 
rahoittamiseksi kattavan verkon puitteissa 
raja-alueilla.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 10 a kohta (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 ja erittäin syrjäisten 
alueiden, yhteenliittämisen ja pääsyn 
sisämarkkinoille lisäten alueiden välistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Raja-alueet kärsivät syrjäisestä sijainnistaan ja ovat siksi erityisen riippuvaisia EU:n 
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liikenneverkon yhteyksistä. Tästä syystä raja-alueilla olisi kannustettava 
infrastruktuurihankkeita, joiden avulla voidaan luoda puuttuvia yhteyksiä ja poistaa 
pullonkauloja ja siten liittää alueet ydinverkkoon ja parantaa niiden pääsyä sisämarkkinoille.

Tarkistus 4

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 sisällä että 
infrastruktuurien välisissä yhteyspisteissä 
rajanylityspaikoilla; näiden tavoitteiden 
toteutumista mitataan niiden uusien ja 
parannettujen rajatylittävien yhteyksien ja 
liikennereiteiltä poistettujen pullonkaulojen 
määrällä, joihin on myönnetty tukea 
Verkkojen Eurooppa -välineestä, sekä 
käyttämällä kiintiöitä ja nostamalla 
rahoitusosuuksia, joista on säädetty 
tämän asetuksen 10 artiklassa;

Or. en

Perustelu

Raja-alueet kärsivät syrjäisestä sijainnistaan ja ovat siksi erityisen riippuvaisia EU:n 
liikenneverkon yhteyksistä. Rahoitusosuuksien nostamisen ja kiintiöiden pitäisi kannustaa 
jäsenvaltioita investoimaan raja-alueilla toteutettaviin infrastruktuurihankkeisiin, jotka 
mahdollistavat pääsyn sisämarkkinoille ja edistävät EU:n alueiden välistä yhteenkuuluvuutta. 

Tarkistus 5

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 

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

Or. en

Perustelu

Koheesiorahastosta siirretyt 10 miljardia euroa on korvamerkitty yksinomaan 
koheesiomaiden infrastruktuurihankkeisiin.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hallinnollisten resurssien kehittämistä on tuettava nykyistä enemmän, jotta ohjelmat voidaan 
panna onnistuneesti täytäntöön kansallisesti ja alueellisesti. 
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Tarkistus 7

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.

Poistetaan

Or. en

Perustelu

Verkkojen Eurooppa- välineen osa-alueiden välistä määrärahojen siirtämistä ja joustavuutta 
on vältettävä. Liikenneinfrastruktuureihin korvamerkittyjä määrärahoja, erityisesti 
koheesiorahastosta siirrettyjä 10 miljardin euron määrärahoja, tulisi käyttää yksinomaan 
liikenneinfrastruktuurin tukemiseen.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) toimet kattavan verkon 
toteuttamiseksi asetuksen (EU) N:o 
XXXX/2012 [Euroopan laajuisen 
liikenneverkon suuntaviivat] II luvun 
mukaisesti, mikäli toimet edistävät 
rajatylittävien liikennevirtojen sujuvuutta 
tai pullonkaulojen poistamista ja mikäli 
toimet lisäksi edistävät ydinverkon
kehittämistä, enintään 5 prosentin 
osuudella tämän asetuksen 5 artiklassa 
määritellyistä liikenteen 
rahoituspuitteista;

Or. en
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Perustelu

Kohta saatetaan 2 artiklaan ehdotetun tarkistuksen – 10 a kohta (uusi) – mukaiseksi.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Merenkulun energia- ja hiilitehokkuudesta huolimatta liikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen edellyttää myös laivastolta ympäristötehokkuuden jatkuvaa kehittämistä, jotta 
älykästä ja kestävää liikennettä voidaan edistää täysimääräisesti ja jotta uusiin standardeihin 
siirtymistä voidaan sujuvoittaa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Hankkeiden valmistelua ja täytäntöönpanoa on tuettava erityisesti jäsenvaltioissa, joilta 
puuttuu riittävät valmiudet ja hallinnolliset resurssit.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) avustukset töihin: b) avustukset töihin:

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

i) rautatie- ja sisävesiliikenne: unionin 
rahoitustuen määrä saa olla 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista; 
rahoitusosuus korotetaan 30 prosenttiin, 
jos toimi koskee pullonkauloja; 
rahoitusosuus korotetaan 40 prosenttiin, 
jos toimi koskee rajatylittäviä osuuksia; 
30 prosenttia Verkkojen Eurooppa 
-välineen rahoituksesta korvamerkitään 
rajanylityspaikoilla toteutettaviin 
hankkeisiin. Jäsenvaltiot saavat 
rahoitusta muihin hankkeisiin vasta sen 
jälkeen, kun rajatylittäviä hankkeita 
koskevat ehdotuspyynnöt on jätetty; 

ii) sisämaan liikenneyhteydet satamiin ja 
lentoasemiin, toimet rautateiden 

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

tavaraliikenteen melun vähentämiseksi 
jälkiasennuksilla olemassa olevaan 
liikkuvana kalustoon, satamien ja 
multimodaalikeskusten kehittäminen sekä 
toimet kaikkia liikennemuotoja koskevien 
uusien teknologioiden ja innovoinnin 
tukemiseksi: unionin rahoitustuen määrä 
saa olla enintään 20 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Raja-alueilla toteutettavat rajatylittävät hankkeet saadaan valmiiksi yleensä viimeisenä ja 
monissa tapauksissa niitä ei viedä päätökseen lainkaan. 30 prosentin rahoituksen 
korvamerkitseminen antaa jäsenvaltioille ja alueille lisäyllykkeen panostaa näihin 
vaikeimpiin hankkeisiin ja helpottaa niiden loppuun viemistä.

Tarkistus 13

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 koskevat rajatylittäviä 
osuuksia ja noudattavat koheesiorahaston 
kansallista määrärahajakoa.

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksen 12 perustelu.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Koheesiorahastosta siirrettyjä 
10 000 000 000 euroa ei pidä ottaa 
koheesiomaiden kohdalla huomioon 
laskelmissa, joiden mukaan määrärahoja 
rajoitetaan 2,5 prosenttiin BKT:sta.

Or. en

Perustelu

Suurin osa rahoitettavista hankkeista on rajatylittäviä hankkeita, ja rajoittamisen 
seurauksena hanketta voitaisiin käsitellä epätasa-arvoisesti rajan eri puolin. Lisäksi 
välineeseen sisältyy EU:n koheesiomaiden kannalta 21,7 miljardin euron ja 10 miljardin 
euron suuruisten summien epätasa-arvoinen kohtelu, sillä kilpailuun perustuvan hankkeen 
toteutuksen osalta tällaista kattoa kuten myöskään kiinteitä maakohtaisia määrärahoja ei 
voida noudattaa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Kun hankkeet ovat tässä asetuksessa 
säädettyjen tavoitteiden ja edellytysten 
mukaan kypsyydeltään, laadultaan ja 
EU:n tason lisäarvoltaan riittäviä, 
komissio valitsee mahdollisimman pitkälti 
sellaiset hankkeet, jotka noudattavat 
koheesiorahaston kansallista 
määrärahajakoa. 

Or. en

Perustelu

Koska 10 miljardin euron summa siirretään koheesiorahastosta (yhteisesti hallinnoitu 
rahasto) Verkkojen Eurooppa -välineeseen (keskitetty hallinnointiväline), mutta suunnataan 
yksinomaan koheesiomaille, on tärkeää selkeyttää tässä tapauksessa noudatettavaa 
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hankkeiden valintamenettelyä ja sitä, miten tätä menettelyä voidaan noudattaa 
mahdollisimman pitkälti kansallisen määrärahajaon aikana.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Siirrettyjen varojen mahdollisimman 
tehokkaan perillemenon takaamiseksi 
kaikissa koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltioissa erityistä 
huomiota on kiinnitettävä tämän 
asetuksen mukaisiin ohjelmatukitoimiin, 
joiden tavoitteena on vahvistaa sellaisia 
institutionaalisia resursseja, julkista 
hallintoa ja julkisia palveluita, jotka 
liittyvät Verkkojen Eurooppa -välineen 
tavoitteita toteuttavien hankkeiden 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon.

Or. en

Perustelu

Koska 10 miljardin euron summa siirretään koheesiorahastosta (yhteisesti hallinnoitu 
rahasto) Verkkojen Eurooppa -välineeseen (keskitetty hallinnointiväline), mutta suunnataan 
yksinomaan koheesiomaille, on tärkeää selkeyttää tässä tapauksessa noudatettavaa 
hankkeiden valintamenettelyä ja sitä, miten tätä menettelyä voidaan noudattaa 
mahdollisimman pitkälti kansallisen määrärahajaon aikana.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 d) Sellaisten koheesiorahaston tukeen 
oikeutettujen jäsenvaltioiden tukemiseksi, 
joilla voi olla vaikeuksia suunnitella 
riittävän kypsiä, laadukkaita ja EU:n 
tason lisäarvoa tuovia hankkeita, 
järjestetään tämän asetuksen 11 artiklan 
2 kohdan mukaisesti erityisiä 
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ehdotuspyyntöjä.

Or. en

Perustelu

Koska 10 miljardin euron summa siirretään koheesiorahastosta (yhteisesti hallinnoitu 
rahasto) Verkkojen Eurooppa -välineeseen (keskitetty hallinnointiväline), mutta suunnataan 
yksinomaan koheesiomaille, on tärkeää selkeyttää tässä tapauksessa noudatettavaa 
hankkeiden valintamenettelyä ja sitä, miten tätä menettelyä voidaan noudattaa 
mahdollisimman pitkälti kansallisen määrärahajaon aikana.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
1. Rahoitusvaikeuksissa olevat 
jäsenvaltiot, jotka kuuluvat asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXXX (asetus yhteisistä 
säännöistä) 22 artiklan ja 100 artiklan 
3 kohdan soveltamisalaan, voivat myös 
Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa 
myönnettävän korkeamman, enintään 
10 prosentin yhteisrahoitusosuuden 
lisäksi1 käyttää omasta pyynnöstään
i) infrastruktuurihankkeiden Verkkojen 
Eurooppa -välineen puitteissa 
kerryttämistä kassavirroista saatavia 
varoja;
ii) infrastruktuurihankkeiden kansallisten 
määrärahojen korjatuista ja/tai 
kerryttämistä kassavirroista saatavia 
varoja;
iii) komission olisi hallinnoitava kyseessä 
olevia summia keskitetysti kilpailukykyä 
ja kasvua koskevan ohjelman puitteissa. 
Tämä kannustaa investointeja sekä 
kansallisiin että monikansallisiin 
infrastruktuurihankkeisiin ja tuottaa tällä 
tavoin EU:n tason lisäarvoa.
_________________
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1Sama kuin 3, 11 artiklan 3 kohta

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten tekemistä komissio tutkii 
tapauksen ja ilmoittaa asianomaisille 
edunsaajille, jotta nämä voivat esittää 
huomionsa annetussa ajassa.

4. Ennen 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten tekemistä komissio tutkii 
tapauksen ja ilmoittaa asianomaisille 
edunsaajille, jotta nämä voivat esittää 
huomionsa vähintään kolmen kuukauden 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Vähintään kolmen kuukauden määräajan pitäisi olla kansallisille ja alueellisille 
viranomaisille riittävä perusteellisen tutkimuksen laatimiseksi ja hyödyllisten huomioiden 
esittämiseksi hankkeesta ennen Euroopan komission ryhtymistä toimenpiteisiin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Rahoitusvälineiden käytön on oltava hyvin säänneltyä, ja julkisille varoille aiheutuvien 
riskien minimoiminen ja vipuvaikutusten tehostaminen edellyttää riittäviä vakuuksia. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien valta
antaa 20 artiklassa tarkoitettuja
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 3 vuoden ajaksi
...* lukien 20 artiklassa tarkoitettu
delegointivalta. Komissio laatii 
delegointivaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään 9 kuukautta ennen 
kolmivuotisen jakson päättymistä. 
Delegointivaltaa jatketaan automaattisesti 
aina kolmeksi vuodeksi eteen päin, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ilmoita vastustavansa jatkamista 
viimeistään 3 kuukautta ennen kunkin 
jakson päättymistä.
_________________
* EUVL: Lisätään tämän asetuksen 
voimaantulon päivämäärä.

Or. en

Perustelu

Delegoitujen säädösten ei pidä vähentää lainsäätäjien valtaa, minkä vuoksi on laadittava 
säännöksiä, jotka mahdollistavat komission täytäntöönpanovallan säännöllisen valvonnan. 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 20 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

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

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

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2018
puolivälissä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamista (tulosten ja vaikutusten 
tasolla), resurssien käytön tehokkuutta ja 
Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa. 
Arvioinnissa on lisäksi käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on osaltaan 
edistetty unionin painopisteiden eli 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä on otettava huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusten arvioinnin tulokset.

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2016
puolivälissä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamista (tulosten ja vaikutusten 
tasolla), resurssien käytön tehokkuutta ja 
Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa. 
Arvioinnissa on lisäksi käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on osaltaan 
edistetty unionin painopisteiden eli 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista, mukaan lukien vaikutuksia 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Siinä on otettava 
huomioon edeltävien toimenpiteiden pitkän 
aikavälin vaikutusten arvioinnin tulokset.

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa - 2 taulukko – 4 rivi – 1 sarake

Komission teksti Tarkistus

Läntisen Saksan kanavat, Mittellandkanal, 
Hannover – Magdeburg - Berlin

Westdeutsche Kanäle - Enschede -
Dortmund Ems Kanal- Mittellandkanal-
Hannover - Magdeburg - Berlin

Or. en

Perustelu

Tämän puuttuvan lenkin korjaaminen luo Amsterdamista Berliiniin ulottuvan 
multimodaalisen ja ympäristöystävällisen itä-länsiyhteyden, joka yhdistää useita eri 
liikennemuotoja ja on ekologisesti kestävä, sillä se vähentää tie- ja rautatieliikennettä. 
Rahtialuksen matka-aika Rotterdamista Berliiniin lyhenisi 30 tunnilla.


