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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Tässä asetuksessa annetaan koheesiorahastoa koskevia säännöksiä, ja samalla kumotaan 
asetus (EY) N:o 1084/2006. Koheesiorahastosta avustetaan jäsenvaltioita, joiden BKTL 
asukasta kohden on alle 90 prosenttia suhteessa EU-27:n keskiarvoon, investoimaan 
Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin (TEN-T) ja ympäristöön sekä ympäristöä hyödyttäviin 
energiahankkeisiin. Jotta voidaan varmistaa, että asetus sopii yhteen TEN-T-liikenneverkoista 
ja Verkkojen Eurooppa -välineestä annettujen säädösten kanssa, komissio ehdottaa, että 
koheesiorahaston vuosien 2014–2020 määrärahoista erotetaan 10 miljardia euroa keskeisten 
kuljetusverkkojen rahoittamiseen osana Verkkojen Eurooppa -välinettä.

Lausunnon valmistelijan kanta

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta, mutta vaatii sisällyttämään Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet paremmin EU:n rakennepoliittisiin välineisiin erityisesti 
rahoitusprioriteettien osalta. Erittäin tärkeää on myös tämän säädöksen ja 
TEN-T-liikenneverkoista (TEN-T) ja Verkkojen Eurooppa -välineestä annettujen säädösten 
johdonmukaisuus.

Valmistelija kannattaa tuloskeskeistä lähestymistapaa ja (ennakko)ehtojen laajempaa käyttöä, 
kun halutaan saada aikaan entistä kestävämpi ja tehokkaampi liikenne ja liikkuvuus sekä 
lisätä turvallisuutta, vähentää melua, noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja suojella ympäristöä 
ja biologista monimuotoisuutta.

Noin 24 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä aiheutuu liikenteestä, ja päästöt ovat 
lisääntyneet 34 prosentilla vuodesta 1990. Koska suurten infrastruktuurihankkeiden 
suunnittelu ja toteutus vievät paljon aikaa, seuraavien vuosikymmenten liikenne ja liikkuvuus
riippuvat lähivuosina tehtävistä investoinneista. Jotta voidaan turvata EU-kansalaisten 
tulevien sukupolvien elämänlaatu, eurooppalaisissa hankkeissa olisi tuettava kestävyyttä ja 
keskityttävä liikkuvuusketjuihin, joissa yhdistyvät jalankulku, pyöräily, autojen yhteiskäyttö, 
yhteiskyydit ja julkinen liikenne ja jotka ovat riittävän joustavia uusien liikkuvuusratkaisujen 
toteuttamiseksi.

Koska koheesiorahasto ja aluekehitysrahasto ovat suuri liikennerahoituksen lähde, on tärkeää 
siirtää EU:n rahoituksen prioriteetteja näissä puitteissa ja keskittää investointeja älykkääseen 
ja kestävään liikkuvuuteen, jotta voidaan välttää jatkossa ulkoiset kustannukset tai ainakin 
pienentää niitä. Tämä vähentää myös tulevia budjettipaineita alueiden, jäsenvaltioiden ja 
unionin tasolla. Euroopalla ei ole enää varaa tukea erittäin kalliita ja kauan kestäviä 
suurhankkeita. Suurten suunnitelmien sijaan EU alkaa toimia älykkäästi.

EU:n lisäarvo on tässä ratkaiseva tekijä, ja lausunnon valmistelija katsoo, että 
rakennepoliittisella tuella olisi vahvistettava intermodaalisuutta ja poistettava pullonkauloja, 
saatettava valmiiksi puuttuvat rajatylittävät yhteydet sekä varmistettava, että noudatetaan 
täysimääräisesti säännöksiä, jotka koskevat turvallisuutta ja ympäristön, ilmaston ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelua. Siksi on tehostettava ympäristövaikutusten arviointia 
ja asetettava selkeitä ennakkoehtoja, jotta voidaan kannustaa edunsaajia ja saada heidät 
tarkastelemaan uudelleen kansallisia, alueellisia ja paikallisia politiikkojaan.
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Nämä näkökohdat on sisällytetty seuraaviin tarkistuksiin.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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) 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 ja 
eurooppalaista lisäarvoa tuottavien 
hankkeiden rahoittamiseen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan laajuisia liikenneverkkoja 
koskevien koheesiorahastosta 
rahoitettavien hankkeiden on oltava 
unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittämiseksi 7 päivänä 
heinäkuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
661/2010/EU9 mukaisia. Toimien 
keskittämiseksi etusijalle olisi asetettava 
Euroopan yhteistä etua koskevat hankkeet, 
jotka on määritelty kyseisessä päätöksessä.

(4) Euroopan laajuisia liikenneverkkoja 
koskevien koheesiorahastosta 
rahoitettavien hankkeiden on oltava 
unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittämiseksi 7 päivänä 
heinäkuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
661/2010/EU9 mukaisia. Toimien 
keskittämiseksi etusijalle olisi asetettava 
Euroopan yhteistä etua koskevat hankkeet, 
jotka on määritelty kyseisessä päätöksessä, 
sen jälkeen kun ne on määritelty 
täsmällisesti ja niiden päätavoitteita on 
rajattu.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Hankkeita suunniteltaessa, 
määritettäessä ja toteutettaessa olisi 
huolehdittava ympäristön 
esteettömyydestä ja saavutettavuudesta 
vammaisten henkilöiden kannalta, 
sellaisina kuin asiaan on viitattu 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen 9 artiklassa.

Perustelu

Euroopan unioni ja useimmat jäsenvaltiot ovat vammaisten oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen osapuolia, ja loputkin jäsenvaltiot ratifioivat parhaillaan sopimusta. Siksi 
olisi sitouduttava aktiivisesti kaikkien jäljellä olevien esteiden poistamiseen ja hyödynnettävä 
siinä etenkin koheesiopolitiikkaa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) EU:n liikenneala aiheuttaa 
24 prosenttia EU:n kaikista 
hiilidioksidipäästöistä ja sen päästöt ovat 
lisääntyneet 34 prosentilla vuodesta 19901

lähtien, joten on kohdennettava lisää 
tukea kestävään liikkuvuuteen 
siirtymiseen, jotta voidaan saavuttaa 
tavoitteet, jotka on asetettu komission 
valkoisessa kirjassa "Yhtenäistä 
Euroopan liikennealuetta koskeva 
etenemissuunnitelma – Kohti 
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää"2 sekä asiasta 
15 päivänä joulukuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa3.
__________________
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1 Ks. Euroopan ympäristökeskus (2009): 
Report No 9/2009 – Greenhouse gas 
emission trends and projections in Europe 
2009. Tracking progress towards Kyoto 
targets
2 COM2011(144)
3 P7_TA(2011)0584

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Kun otetaan huomioon, että 
kestävien rajat ylittävien yhteyksien, kuten 
rautatieyhteyksien puuttuvien osuuksien 
määrä on kasvanut monilla alueilla 
rautaesiripun hävittyä, EU:n olisi 
asetettava etusijalle rajat ylittävien 
yhteyksien j, etenkin uusien 
jäsenvaltioiden välillä ja uusiin 
jäsenvaltioihin johtavien yhteyksien 
elvyttäminen, koska nämä hankkeet 
tuottavat todellista eurooppalaista 
lisäarvoa, edistävät ympäristön, ilmaston 
ja elävän luonnon monimuotoisuuden 
suojelemista ja parantavat pääsyä 
Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 d) 90 prosenttia kaikista Euroopan 
kaupunkien automatkoista on alle kuuden 
kilometrin pituisia, joten niiden 
mahdollisia korvaajia ovat jalankulku, 
pyöräily ja julkinen liikenne;
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Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 e) Tarvitaan ehdottomasti uusia 
rahoituspainopisteitä, sillä suuri osa 
koheesiorahaston liikenneinvestoinneista 
on aiemmin suunnattu 
maantieliikenteeseen, vaikka 
maantieliikenteen osuus unionin 
liikennealan kaikista 
hiilidioksidipäästöistä on jo 
72 prosenttia1.
__________________
1 Ks. Euroopan ympäristökeskus (2011): 
EEA Report No 7/2011 – TERM 2011: 
transport indicators tracking progress. 
Towards environmental targets in Europe.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voidaan ottaa huomioon 
koheesiorahaston erityistarpeet sekä 
Eurooppa 2020 -strategia, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamista11, on tarpeen määrittää 
asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] säädettyihin 
temaattisiin tavoitteisiin sisältyviä 
investointiprioriteetteja.

(6) Jotta voidaan ottaa huomioon 
koheesiorahaston erityistarpeet sekä 
Eurooppa 2020 -strategia, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan tulisi tukea alueellisen 
yhteenkuuluvuuden periaatetta ja
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamista11 samalla kun 
minimoidaan ulkoiset kustannukset, on 
tarpeen määrittää asetuksessa (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] säädettyihin temaattisiin 
tavoitteisiin sisältyviä 
investointiprioriteetteja.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 195 artiklan mukaan 
unioni täydentää jäsenvaltioiden 
toimintaa matkailualalla, erityisesti 
edistämällä alalla toimivien yritysten 
kilpailukykyä.

Perustelu

Matkailu on nimenomaisesti määritelty alaksi, jolla unioni voi toimia. Tämän muutoksen 
pitää näkyä lainsäädännössä ja rahoitussäännöissä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Toimenpideohjelmien täytäntöönpanon 
edistymistä mittaavat yhteiset indikaattorit 
olisi Eurooppa 2020 -strategiaan 
perustuvan tuloshakuisen 
lähestymistavan mukaisesti asetettava 
ennen kuin jäsenvaltiot laativat 
toimenpideohjelmansa. Näitä 
indikaattoreita olisi täydennettävä 
ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 12



AD\905930FI.doc 9/19 PE486.019v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen;

v) vähähiilisten strategioiden edistäminen 
alue- ja paikallistasolla sekä maaseudulla 
ja kaupungeissa etenkin kestävän eri 
liikennemuotoja hyödyntävän liikenteen 
ja liikkuvuuden osalta;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

e) kestävään, turvalliseen ja 
ekotehokkaaseen liikenteeseen ja 
liikkuvuuteen tähtäävän tehokkaan usean 
liikennemuodon käytön edistäminen, jossa 
keskitytään nykyisen infrastruktuurin 
parantamiseen, rajat ylittävien yhteyksien 
puutteiden korjaamiseen ja pullonkaulojen 
poistamiseen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista, mukaan 
luettuina alue- ja paikallistason, 
maaseudun alueiden ja kaupunkialueiden 
yhteydet;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) kestävän, turvallisen ja tehokkaan 
useaa liikennemuotoa käyttävän 
yhtenäisen Euroopan liikennealueen 
tukeminen investoinneilla Euroopan 
laajuisiin liikenneverkkoihin siten, että 
keskitytään solidaarisuuden ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden perusteella Euroopan 
unioniin 1. toukokuuta 2004 tai sen 
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jälkeen liittyneiden jäsenvaltioiden 
verkkoihin integroimiseen ja tällaisten 
jäsenvaltioiden infrastruktuuritarpeisiin;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ii) liikennealan energiatehokkuuden 
parantaminen ja kestävään, turvalliseen 
ja ekotehokkaaseen liikenteeseen ja 
liikkuvuuteen tähtäävän tehokkaan usean 
liikennemuodon käytön kehittäminen, 
jossa painotetaan käytettävissä olevia 
intermodaalisia liikenneketjuja, eli 
julkista liikennettä, kävelyä, pyöräilyä, 
auton yhteiskäyttöä ja kimppakyytejä; 
nämä toimet edellyttävät kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelman 
hyväksymistä;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kattavien, korkealaatuisten ja 
yhteentoimivien rautatiejärjestelmien 
kehittäminen;

iii) liikenteen optimaalinen kehittäminen 
ottamalla käyttöön älykkäitä ja helposti 
käytettävissä olevia liikennejärjestelmiä, 
esimerkiksi kehittämällä kattavia, 
korkealaatuisia ja yhteentoimivia 
rautatiejärjestelmiä ja etenkin 
hyödyntämällä Euroopan 
rautatieliikenteen hallintajärjestelmää ja 
vähentämällä rautateiden rahtiliikenteen 
melua sen lähteellä; 
ympäristöystävällisten linja-
autopalvelujen ja kestävän vesiliikenteen 
tukeminen;

Tarkistus 17
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) komission (liikenteen ja liikkumisen 
pääosaston ja aluepolitiikan pääosaston) 
koordinointiroolin lujittaminen, jotta 
voidaan edistää paremmin 
koheesiorahastosta saatavan rahoituksen 
vaikuttavuutta ja hyödyntää sen koko 
potentiaalia;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio laatii lisäksi luettelon yhteisistä 
indikaattoreista ottaen huomioon muun 
muassa ulkoisten kustannusten 
minimoimisen, ilmastonsuojelun sekä 
onnettomuuksien, ilman pilaantumisen ja 
melun vähentämisen asetuksen (EU) N:o 
[...]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 24 artiklan 3 kohdan sekä 
yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 
koskevasta etenemissuunnitelmasta 
annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman [2011/2096(INI)] 
mukaisesti. Yhteisten indikaattorien 
perustasona käytetään nollaa, ja 
kumulatiiviset tavoitteet asetetaan vuodelle 
2022.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelman erityisten tulosindikaattorien 
perustasona käytetään uusimpia 
käytettävissä olevia tietoja, ja tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022, mutta ne voidaan 

3. Ohjelman erityisten tulosindikaattorien 
perustasona käytetään uusimpia 
käytettävissä olevia tietoja, ja tavoitteet 
asetetaan vuodelle 2022 ja ne on 
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ilmaista määrällisesti tai laadullisesti. ilmaistava sekä määrällisesti että
laadullisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Arviointi

Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017 Euroopan parlamentille 
arviointikertomuksen tässä asetuksessa 
vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio teettää viimeistään kahden 
vuoden kuluttua ohjelman päättymisestä 
jälkiarvioinnin sen vaikutuksista ja 
eurooppalaisesta lisäarvosta ja toimittaa 
arviointiraportin Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Perustelu

Huolehditaan yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 50 artiklan täytäntöönpanosta.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite – 6 rivi

Komission teksti

Jäteveden käsittely asukasvastineluku Parannetun vesihuollon 
piirissä olevan väestön 
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lisäys
Tarkistus

Jäteveden käsittely asukasvastineluku Jäteveden käsittelyn 
lisäkapasiteetti

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite – 13 rivi

Komission teksti

Luonto ja biologinen 
monimuotoisuus

hehtaari Sellaisten luontotyyppien
pinta-ala, joiden suojelun 

taso on parantunut
Tarkistus

Luonto ja biologinen 
monimuotoisuus

hehtaari Ennallistettujen 
biotooppien pinta-ala

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite – 22 a rivi (uusi)

Komission teksti

Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 
kokonaispituus

km Uusittujen tai 
parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

Tarkistus

Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 
kokonaispituus

km Uusittujen tai 
parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

määrä Uudet, uusitut tai 
parannetut rajatylittävät 
osuudet
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite – 22 b + 22 c rivi (uusi)

Komission teksti

Liikenne
Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 

kokonaispituus
km Uusittujen tai

parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

Tarkistus

Liikenne
Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 

kokonaispituus
km Uusittujen tai 

parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

tonnia/km Rautateiden 
tavaraliikenteen lisäys

matkustajaa/km Rautateiden 
henkilöliikenteen lisäys

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite – 22 d rivi (uusi)

Komission teksti

Liikenne
Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 

kokonaispituus
km Uusittujen tai 

parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

Tarkistus

Liikenne
Rautatieliikenne km Uusien rautateiden 

kokonaispituus
km Uusittujen tai 

parannettujen rautateiden 
kokonaispituus

km Euroopan 
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rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmään 
kuuluvien rautateiden 

kokonaispituus

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite – 24 a rivi (uusi)

Komission teksti

Maantiet km Uusien rakennettujen 
maanteiden 
kokonaispituus

km Uusittujen tai 
parannettujen maanteiden 
kokonaispituus

Tarkistus

Maantiet km Uusien rakennettujen 
maanteiden 
kokonaispituus

km Uusittujen tai 
parannettujen maanteiden 
kokonaispituus

määrä Uudet, uusitut tai 
parannetut rajatylittävät 
osuudet

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite – 25 a rivi (uusi)

Komission teksti

Kaupunkiliikenne henkilömatkat Tuetuilla 
kaupunkiliikennemuodoilla 
tehtyjen henkilömatkojen 

määrän lisäys
Tarkistus

Kaupunkiliikenne henkilömatkat Tuetuilla 
kaupunkiliikennemuodoilla 
tehtyjen henkilömatkojen 
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määrän lisäys
prosenttiosuus Julkisen liikenteen ja 

jalankulun ja pyöräilyn 
kaltaisten moottorittomien 

liikkumismuotojen osuuden 
muutokset

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite – 25 b rivi (uusi)

Komission teksti

Kaupunkiliikenne henkilömatkat Tuetuilla 
kaupunkiliikennemuodoilla 
tehtyjen henkilömatkojen 

määrän lisäys 
Tarkistus

Kaupunkiliikenne henkilömatkat Tuetuilla 
kaupunkiliikennemuodoilla 
tehtyjen henkilömatkojen 

määrän lisäys 
ekotehokkaammat 

ajoneuvot
Ekotehokkaamman 
kaupunkiliikenteen 

ajoneuvojen määrän 
lisäys ja infrastruktuurin 

kehittäminen

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite – 26 a rivi (uusi)

Komission teksti

Sisävesiliikenne tonneja/km Parannetuilla 
sisävesiliikenteen väylillä 
kuljetetun rahdin lisäys

Tarkistus

Sisävesiliikenne tonneja/km Parannetuilla 
sisävesiliikenteen väylillä 
kuljetetun rahdin lisäys

henkilömatkat Sisävesiliikenteen 
palveluja käyttävien 
henkilöiden määrän 
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lisäys

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite – 26 b rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Ilmastovaikutus miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttito
nnia

Yhteisrahoitetuilla 
toimenpiteillä saavutettu 
muutos 
kasvihuonekaasupäästöissä

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite – 26 c rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Matkailu euroa Älykkääseen ja kestävään 
liikkuvuuteen tehtyjen 
investointien määrä

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite – 26 d, 26 e, 26 f rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Matkailu euroa Liikuntarajoitteisten 
henkilöiden 
matkailupalvelujen 
esteettömyyteen tehtyjen 
investointien määrä



PE486.019v02-00 18/19 AD\905930FI.doc

FI

euroa Pyörätieverkostoon 
tehtyjen investointien 
määrä

euroa Luonnonperinnön, 
kulttuuriperinnön, 
teollisuusperinnön ja 
historiallisen perinnön 
suojeluun tehtyjen 
investointien määrä
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