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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Asetuksella annetaan yhteisiä säännöksiä, jotka kattavat kaikki yhteiseen strategiakehykseen 
2014–2020 kuuluvat rakennepoliittiset välineet, mukaan lukien yleiset tukiperiaatteet, kuten 
kumppanuus, monitasohallinto, sukupuolten tasa-arvo, kestävä kehitys ja sovellettavien 
unionin ja kansallisten säännösten noudattaminen. Ehdotus sisältää Eurooppa 
2020 -strategiasta johdettujen temaattisten tavoitteiden luettelon, yhteistä strategiakehystä 
koskevat unionin tason säännökset sekä säännökset kumppanuussopimuksista. Tavoitteena on 
vahvistaa unionin politiikkojen tuloskeskeisyyttä luomalla yhteinen lähestymistapa, johon 
kuuluu säännöksiä ehdoista ja tulosten tarkastelusta samoin kuin seurantaa, raportointia ja 
arviointia koskevat järjestelyt. Ehdotus sisältää myös EAKR:ään, ESR:ään ja 
koheesiorahastoon sovellettavia erityisiä säännöksiä, erityisesti sellaisia, jotka liittyvät 
koheesiopolitiikan tehtäviin ja päämääriin, rahoituskehykseen, erityisiin ohjelmatyötä ja 
raportointia koskeviin järjestelyihin, suurhankkeisiin, valvontajärjestelmiin ja rahoituksen 
hallinnointiin. 

Jotta Euroopan toimintapoliittisten painopisteiden mukaisesti toteutettavien toimien vaikutus 
olisi mahdollisimman suuri, ehdotuksessa esitetään Eurooppa 2020 -strategian mukaisten 
temaattisten tavoitteiden muuntamista EAKR:n, koheesiorahaston, ESR:n, Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
keskeisiksi toimenpiteiksi. Näin pyritään tehostamaan vanhoja ratkaisuja ja luodaan uusia 
ratkaisuja, joita ovat ennakkoehdot, suoritusvaraus, rahastoja koskevien sääntöjen 
vahvistaminen makrotaloudellisen ja finanssipoliittisen ehdollisuuden osalta sekä niiden 
mukauttaminen uuden vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanotoimiin, kansallisen 
hyväksynnän järjestelmä jäsenvaltioiden moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi, 
hallinnollinen vahvistuslausuma ja vuotuinen tilien tarkastus ja hyväksyminen sekä 
tuloskeskeinen ohjelmointimenettely ja tuki innovatiivisten rahoitusvälineiden avulla. 

Valmistelijan kanta

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta, mutta vaatii sisällyttämään Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteet paremmin EU:n rakennepoliittisiin välineisiin erityisesti 
rahoituksen painopisteiden osalta. Erittäin tärkeää on myös tämän säädöksen ja Euroopan 
laajuisista 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 
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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 painopisteitä 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 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. 

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 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita
heikommassa asemassa olevien alueiden
tai saarten, erityisten maaseutualueiden,
teollisuuden muutosprosessissa olevien 
alueiden sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista
kärsivien alueiden jälkeenjääneisyyttä.
Perussopimuksen 175 artiklassa 
edellytetään, että unioni tukee näiden 

(1) Perussopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja ja
heikommassa asemassa olevien alueiden
jälkeenjääneisyyttä. Tällaisilla alueilla 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
maaseutualueisiin, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja 
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tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, 
jota se harjoittaa Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

vuoristoalueisiin. Perussopimuksen 
175 artiklassa edellytetään, että unioni 
tukee näiden tavoitteiden toteuttamista 
toiminnallaan, jota se harjoittaa Euroopan 
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
ohjausosaston, Euroopan sosiaalirahaston, 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden välineiden 
kautta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi annettava tietoja 
näiden tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyttyä menetelmää.

(12) Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti, ja minimoitava ulkoiset 
kustannukset. Koska vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
pyritään käyttämään ilmastonmuutokseen 
liittyviin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi 
annettava tietoja näiden tavoitteiden 
tukemisesta käyttäen komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttyä 
menetelmää.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Rahastoista maksettavaan tukeen 
kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 
vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä 
varten alueet olisi osoitettava unionin 
tasolla yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 

(55) Rahastoista maksettavaan tukeen 
kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi 
vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä 
varten alueet olisi osoitettava unionin 
tasolla yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS)12 
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26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen 
yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella.

26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen 
yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella. Olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota vakavista ja pysyvistä luontoon 
tai väestökehitykseen liittyvistä haitoista 
kärsiviin alueisiin, kuten saaristo-, 
rajaseutu- ja vuoristoalueisiin sekä 
pidettävä mielessä, että alueelliset 
ominaisuudet eivät välttämättä vastaa 
tällä hetkellä ehdotettua NUTS-aluejakoa. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, 
suoritusvarauksen kohdentamista koskevat 
lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, tuloja 
tuottaviin toimiin liittyvän kiinteän 

(88) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti seuraavista: 
kumppanuuden täytäntöönpanon tukemisen 
tavoitteita ja edellytyksiä koskevat 
käytännesäännöt, yhteisen 
strategiakehyksen hyväksyminen, 
suoritusvarauksen kohdentamista koskevat 
lisäsäännöt, paikallisten 
kehitysstrategioiden kattaman kohdealueen 
ja väestömäärän määrittely, 
yksityiskohtaiset säännöt rahoitusvälineistä
(ennakkoarviointi, tuen yhdistäminen, 
tukikelpoisuus, tuen ulkopuolelle jäävä 
toiminta), tietyn tyyppisiä kansallisella, 
alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat 
ylittävällä tasolla perustettuja 
rahoitusvälineitä koskevat säännöt, 
rahoitussopimuksia koskevat säännöt, 
varojen siirtäminen ja hallinnointi, hallinto-
ja valvontajärjestelyt, maksupyyntöjä 
koskevat säännöt sekä vuotuisten 
maksuerien pääomittamista koskevan 
järjestelmän perustaminen, välillisiin 
kustannuksiin avustusten yhteydessä 
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prosenttiosuuden määrittely, välillisiin 
kustannuksiin avustusten yhteydessä 
sovellettavan kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely unionin politiikanaloilla 
käytettyjen olemassa olevien menettelyjen 
ja vastaavien prosenttiosuuksien 
perusteella, jäsenvaltioiden velvollisuudet, 
jotka koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

sovellettavan kiinteän prosenttiosuuden 
määrittely unionin politiikanaloilla 
käytettyjen olemassa olevien menettelyjen 
ja vastaavien prosenttiosuuksien 
perusteella, jäsenvaltioiden velvollisuudet, 
jotka koskevat sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyä ja aiheettomasti 
maksettujen summien takaisinperintää, 
toimia koskevassa tiedonvaihdossa 
noudatettavat toimintatavat, 
asianmukaiseen jäljitysketjuun liittyvät 
järjestelyt, kansallisten tarkastusten 
edellytykset, hallinto- ja 
todentamisviranomaisten hyväksyntää 
koskevat kriteerit, yleisesti hyväksyttyjen 
tietovälineiden määrittäminen ja 
rahoitusoikaisun suuruuden 
määrittämisperusteet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta muuttaa liitettä V, 
jotta voidaan ottaa huomioon tarve muuttaa 
sitä tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

Perustelu

Kiinteän prosenttiosuuden määrittely on tarpeetonta, sillä nettotulot voidaan arvioida oikein 
nykyisen asetuksen (EY) N:o 1083/2006 vaatimusten mukaisesti, ja epätarkoituksenmukaista, 
sillä kiinteiden prosenttiosuuksien määrittelyssä olisi myös poliittinen ulottuvuus, johon liittyy 
rahoituksen virheellisen kohdentamisen riski. Tuloja tuottavien hankkeiden nettotulojen 
laskemisessa käytettävän menetelmän osalta täytäntöönpanovalta siirretään 54 artiklalla.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuuden erityisesti seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin kautta.

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen
tehokkuuden ja vaikuttavuuden erityisesti
varmistamalla ehdotettujen tavoitteiden 
saavuttamisen sekä seurannan, 
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raportoinnin ja arvioinnin kautta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa ja ottaen huomioon, 
että unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 artiklan 
mukaisesti, sekä saastuttaja 
maksaa -periaatteen.

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tavoitteisiin on pyrittävä kestävän 
kehityksen puitteissa ulkoiset 
kustannukset minimoiden ja ottaen 
huomioon, että unioni edistää ympäristön 
suojelua ja parantamista perussopimuksen
11 artiklan mukaisesti, sekä saastuttaja 
maksaa -periaate.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä.
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä.
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan 
huomioon ympäristön suojelua koskevat 
vaatimukset ja edistetään 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista,
liikenteen kestävyyttä ja tehokkuutta,
selviytymis- ja palautumiskykyä 
katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä 
ja hallintaa. Jäsenvaltioiden on annettava 
tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymiä menetelmiä.
Komissio hyväksyy nämä menetelmät 
täytäntöönpanosäädöksellä.
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) pienten ja keskisuurten yritysten, 
maatalousalan (Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja 
kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston osalta) 
kilpailukyvyn parantaminen;

(3) eurooppalaisten yritysten ja etenkin
pienten ja keskisuurten yritysten,
mikroyritysten ja maatalousalan (Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston osalta) ja kalastus- ja 
vesiviljelyalan (Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston osalta) kilpailukyvyn 
parantaminen;

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla;

(4) energiansäästöön, 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön perustuvaan
vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
tukeminen kaikilla aloilla; tähän sisältyy 
erityisesti intermodaalisen kestävän 
liikenteen ja liikkuvuuden edistäminen 
poistamalla pullonkauloja ja saattamalla 
valmiiksi intermodaalisten 
liikenneinfrastruktuurien vielä puuttuvat 
rajatylittävät yhteydet;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) energiatehokkuuden lisääminen 
liikennealalla ja erityisesti 
kaupunkiliikenteessä;
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) kestävän liikenteen edistäminen ja 
pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista;

(7) kestävään, turvalliseen ja 
ekotehokkaaseen liikenteeseen ja 
liikkuvuuteen tähtäävän 
liikennemuotojen tehokkaan 
yhteentoimivuuden edistäminen siten, että 
keskitytään nykyisten infrastruktuurien 
parantamiseen, rajatylittävien yhteyksien 
aukkojen paikkaamiseen ja pullonkaulojen
poistamiseen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista, mukaan 
luettuina alueelliset ja paikalliset sekä 
maaseutua ja kaupunkeja koskevat 
yhteydet;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

(8) työllisyyden parantaminen ja 
työvoiman liikkuvuuden tukeminen;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen terveyteen,
koulutukseen, ammattitaitoon ja 
elinikäiseen oppimiseen;

Tarkistus 14
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11a) taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lisääminen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon makroalue-
ja merialuestrategiat;

(d) kunkin yhteisen strategiakehyksen 
rahaston yhteistyötoimien painopistealueet 
ottaen tarvittaessa huomioon
makroalueita, merialueita ja jokien 
valuma-alueita koskevat strategiat ja 
synergiat;

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) konsolidoitu taulukko ohjelmissa 
asetetuista välitavoitteista ja tavoitteista 
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
tuloskehyksen osalta sekä menetelmät ja 
mekanismi, joilla varmistetaan 
johdonmukaisuus ohjelmien ja yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen välillä;

(i) konsolidoitu taulukko ohjelmissa 
asetetuista mitattavissa olevista 
laadullisista ja määrällisistä
välitavoitteista ja tavoitteista 19 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun tuloskehyksen 
osalta sekä menetelmät ja mekanismi, joilla 
varmistetaan johdonmukaisuus ohjelmien 
ja yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
välillä;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa älykästä, kestävää ja osallistavaa
kasvua koskevan unionin strategian 
suhteen, ja vastattava samalla 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä tuki 
rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti 
toimenpiteisiin, joista saadaan eniten 
lisäarvoa ja joilla minimoidaan ulkoiset 
kustannukset älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kehitystä koskevan unionin 
strategian suhteen vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, 
ja vastattava samalla perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisissa 
maakohtaisissa suosituksissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa asiaankuuluvissa 
neuvoston suosituksissa mainittuihin 
haasteisiin sekä otettava huomioon 
kansalliset ja alueelliset tarpeet.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava, 
täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot.
Arvioinnissa on sovellettava yhteistä 
menetelmää, ja siihen on otettava mukaan 
5 artiklassa tarkoitetut kumppanit.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä 
indikaattorit, joilla arvioidaan ohjelman 
täytäntöönpanon edistymistä tavoitteiden 
saavuttamisessa ja joita käytetään 
perustana seurannassa, arvioinnissa ja 
tulosten tarkastelussa. Näihin kuuluvat 
seuraavat:

Kunkin prioriteetin osalta on esitettävä
mitattavissa olevat laadulliset ja 
määrälliset indikaattorit, joilla arvioidaan 
ohjelman täytäntöönpanon edistymistä 
tavoitteiden saavuttamisessa ja joita 
käytetään perustana seurannassa, 
arvioinnissa ja tulosten tarkastelussa.
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Näihin kuuluvat seuraavat:

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden mukaisten melupäästöjä, 
ympäristöä, turvallisuutta ja 
ilmastonmuutosta koskevien toimien 
vaikutuksiin liittyvät indikaattorit.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä kuvaus 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon
7 ja 8 artiklassa vahvistetut periaatteet.

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
ohjelmiin on sisällyttävä mitattavissa 
olevia laadullisia ja määrällisiä tavoitteita 
ja välitavoitteita, ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita ja kuvaus toimenpiteistä, 
joilla noudatetaan 7 ja 8 artiklassa
vahvistettuja periaatteita.

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jotta voidaan hyötyä enemmän EU:n 
ympäristötoimenpiteistä1, kussakin 
ohjelmassa, suunnitelmassa ja 
hankkeessa on esitettävä tulokset, jotka 
on saatu jäsenvaltioiden ja muiden 
hankkeiden toteuttajien 
ympäristöarvioinneista, jotka on tehty 
noudattaen tiettyjen julkisten ja 
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yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
27 päivänä kesäkuuta 1985 annettua 
neuvoston direktiiviä 85/337/ETY2, 
yleisön osallistumiseksi tiettyjen 
suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
27 päivänä kesäkuuta 2001 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2001/42/EY3, luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta 21 päivänä 
toukokuuta 1992 annettua neuvoston 
direktiiviä 92/43/ETY4, yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2000/60/EY5 ja luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2009/147/EY6, jotta 
estetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset tai, kun tämä ei ole 
mahdollista, lievennetään näitä 
vaikutuksia, kuten maiseman 
rikkoutumista, maaperän sulkemista, 
ilman ja veden saastumista sekä 
melusaastetta, ja jotta suojellaan 
biologista monimuotoisuutta tehokkaalla 
tavalla.
_________________________
1 Katso COM(2012)0095 "Enemmän 
hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä: 
luottamuksen lisääminen parantamalla 
tietämystä ja reagointia".
2 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
3 EYVL L 197, 21.7.2001.
4 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
5 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
6 EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7.

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa unionin lainsäädännön yhdenmukaisuus, tähän on sisällytetty 
ympäristönsuojelua (42 artikla) koskeva komission ehdotus, joka on esitetty Euroopan 
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laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tarkoitettujen unionin suuntaviivojen tarkistamisen 
yhteydessä (COM(2011)0650).

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Kunkin liikennettä ja liikkuvuutta 
koskevan ohjelman, suunnitelman ja 
hankkeen osalta on arvioitava, miten se 
vaikuttaa turvallisuuteen ja 
onnettomuuksien estämiseen ottaen 
huomioon unionin tavoite puolittaa 
liikennekuolemien määrä vuoteen 2020 
mennessä.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kehitystä ja kasvua koskevan 
unionin strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa etenkin verrattuna kullekin 
ohjelmalle tuloskehyksessä asetettuihin
mitattavissa oleviin laadullisiin ja 
määrällisiin välitavoitteisiin sekä tukeen, 
joka on käytetty ilmastonmuutosta ja 
biologista monimuotoisuutta koskeviin 
tavoitteisiin;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
ennakkoarviointeja kunkin ohjelman 

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyössä 
komission kanssa ja komission 
ohjauksessa ennakkoarviointeja kunkin 
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suunnittelun parantamiseksi. ohjelman suunnittelun parantamiseksi.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) suunniteltujen kestävää kehitystä 
tukevien toimenpiteiden riittävyys.

(m) suunniteltujen kestävää kehitystä 
tukevien ja ulkoisten kustannusten 
minimoimiseksi toteutettavien
toimenpiteiden riittävyys.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan komission aloitteesta tai puolesta 
tukea tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavia valmistelua, seurantaa, 
hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, 
tarkastuksia ja valvontaa koskevia 
toimenpiteitä.

Yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
voidaan komission aloitteesta tai puolesta
taikka jäsenvaltion pyynnöstä komission 
hyväksynnän jälkeen tukea tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavia 
valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja 
teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja 
valvontaa koskevia toimenpiteitä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimen päätökseen saamisen jälkeen tietyn 
viitekauden aikana saatavat nettotulot 
määritetään ennalta käyttämällä 
jompaakumpaa seuraavista menetelmistä:

Toimen päätökseen saamisen jälkeen tietyn 
viitekauden aikana saatavat nettotulot 
määritetään ennalta seuraavasti:

Tarkistus 29
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Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuotantotoiminnan lopettaminen tai 
sijainnin muuttaminen;

(a) tuotantotoiminnan lopettaminen tai 
sijainnin täydellinen tai osittainen
muuttaminen;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko kauden 
osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 
vähennetään vastaavasti.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
koheesiorahastomäärärahoista koko kauden 
osalta siirrettävä määrä. Kunkin 
jäsenvaltion koheesiorahastomäärärahoja 
vähennetään vastaavasti, jotta määrä 
voidaan osoittaa nimenomaisesti 
kyseiselle jäsenvaltiolle osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen 
Eurooppa -välineestä annetun asetuksen
(EU) N:o […]/201235 [13] artiklan 
mukaisesti mainitun asetuksen liitteessä 
1 olevan luettelon mukaisten hankkeiden 
osalta painottamalla mahdollisimman 
pitkälle hankkeita, jotka vastaavat 
koheesiorahastomäärärahojen kansallista 
jakoa.

Koheesiorahastosta osana Verkkojen 
Eurooppa -välinettä maksettava tuki 
pannaan täytäntöön Verkkojen 
Eurooppa -välineestä annetun asetuksen
(EU) N:o […]/201235 [13] artiklan 
mukaisesti mainitun asetuksen liitteessä 
1 olevan luettelon mukaisten hankkeiden 
osalta painottamalla hankkeita, jotka 
vastaavat koheesiorahastomäärärahojen 
kansallista jakoa, ja varmistamalla, ettei 
kansallisten määrärahojen vääristely ole 
mahdollista. Komissio koordinoi ja 
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avustaa tukikelpoisia jäsenvaltioita 
tarpeen mukaan poistaakseen 
hallinnollisia ja byrokraattisia esteitä ja 
varmistaakseen hankkeiden 
valintamenettelyn avoimuuden.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat makroalue- ja 
merialuestrategioita tukevat vaikutukset 
soveltuvin osin;

vi) suunnitelluilla tukitoimilla aikaan 
saatavat vaikutukset makroalueita, 
merialueita ja jokien valuma-alueita 
koskeviin strategioihin ja synergioihin
soveltuvin osin;

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on liitettävä 
ehdotukseen kansallisen tasa-arvoelimen
lausunto ii ja iii alakohdassa määritetyistä 
toimenpiteistä.

Kun jäsenvaltiot esittävät investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaista toimenpideohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, niiden on liitettävä 
ehdotukseen ympäristöä ja tasa-arvoa 
käsittelevien kansallisten elinten ja 
kumppanien lausunto i, ii ja iii 
alakohdassa määritetyistä toimenpiteistä.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) hankkeen taloudellinen ja 
rahoituksellinen riippumattomuus siten, 
että suositaan tuloa tuottavia toimia 
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myöntämällä niille suurempia 
yhteisrahoitusosuuksia kuin tuloa 
tuottamattomille toimille;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
144 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

144 a artikla
Avoimuus

Komissio julkaisee verkkosivustollaan 
kunkin jäsenvaltion osalta kaikki 
kumppanuussopimukset, ohjelmat, 
paikalliset kehittämisstrategiat, 
toimenpideohjelmat, suurhankkeet ja 
yhteiset toimintasuunnitelmat, jotka 
komissio on hyväksynyt. 

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– läpinäkyviä objektiivisesti määriteltyine 
päämäärineen ja asianmukaisesti 
kartoitettuine, julkisesti saatavilla olevine 
tietolähteineen;

– läpinäkyviä ja helposti ymmärrettäviä
objektiivisesti määriteltyine päämäärineen 
ja asianmukaisesti kartoitettuine, julkisesti 
saatavilla olevine tietolähteineen;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 rivi 

Komission teksti

7. Kestävän liikenteen 
edistäminen ja
pullonkaulojen 
poistaminen tärkeimmistä 

7.1. Maantieliikenne: On 
laadittu kansallinen 
liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 

Käytössä on liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
johon sisältyy
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liikenneverkkoinfrastruktu
ureista

(9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu)

joka käsittää 
asianmukaisen 
investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin 
(ml. alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne).

investointien priorisointi 
TEN-T:n ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin. 
Priorisoinnissa tulisi ottaa 
huomioon investointien 
vaikutukset liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen, 
kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja 
yhtenäiseen Euroopan 
liikennealueeseen;

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

7.2. Rautatieliikenne:
Kansallisessa liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 

Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
johon sisältyy
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jossa priorisoidaan 
investoinnit Euroopan 
laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
rautatiejärjestelmän 
toissijaisiin yhteyksiin sen 
mukaan, miten ne 
vaikuttavat liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen ja 
kansalliseen ja Euroopan 
laajuiseen verkostoon. 
Investoinnit kattavat 
kaluston, 
yhteentoimivuuden ja 
toimintakyvyn 
kehittämisen. 

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

Tarkistus

7. Kestävän liikenteen 
edistäminen, 
pullonkaulojen 
poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktu
ureista ja rajat ylittävien 
yhteyksien aukkojen 
poistaminen 

7.1. Maantieliikenne: On 
laadittu kansallinen 
liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
joka käsittää 
asianmukaisen 
investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen 

Käytössä on liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
johon sisältyy
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liikennemuotojen 
tehokkaan 
yhteentoimivuuden 
edistämiseksi (9 artiklan 
7 kohdassa tarkoitettu) 

liikenneverkon (TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin 
(ml. alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne).

investointien priorisointi 
TEN-T:n ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin. 
Priorisoinnissa tulisi ottaa 
huomioon investointien 
vaikutukset liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen, 
kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja 
yhtenäiseen Euroopan 
liikennealueeseen;

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

7.2. Rautatieliikenne:
Kansallisessa liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
jossa priorisoidaan 
investoinnit Euroopan 
laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) 

Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
johon sisältyy
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liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
rautatiejärjestelmän 
toissijaisiin yhteyksiin sen 
mukaan, miten ne 
vaikuttavat liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen ja 
kansalliseen ja Euroopan 
laajuiseen verkostoon. 
Investoinnit kattavat 
kaluston, 
yhteentoimivuuden ja 
toimintakyvyn 
kehittämisen. 

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7.1 rivi 

Komission teksti

7. Kestävän liikenteen 
edistäminen ja 
pullonkaulojen 
poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktu

7.1. Maantieliikenne: On 
laadittu kansallinen 
liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
joka käsittää 

– Käytössä on liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
johon sisältyy
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ureista
(9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu)

asianmukaisen 
investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin 
(ml. alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne). 

– investointien priorisointi 
TEN-T:n ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin. 
Priorisoinnissa tulisi ottaa 
huomioon investointien 
vaikutukset liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen, 
kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja 
yhtenäiseen Euroopan 
liikennealueeseen;

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

– liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

– toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

7.2. Rautatieliikenne:
Kansallisessa liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
jossa priorisoidaan 

– Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
johon sisältyy
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investoinnit Euroopan 
laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
rautatiejärjestelmän 
toissijaisiin yhteyksiin sen 
mukaan, miten ne 
vaikuttavat liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen ja 
kansalliseen ja Euroopan 
laajuiseen verkostoon. 
Investoinnit kattavat 
kaluston, 
yhteentoimivuuden ja 
toimintakyvyn 
kehittämisen. 

2. realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

3. liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

4. toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

Tarkistus

7. Kestävän liikenteen 
edistäminen ja 
pullonkaulojen 
poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktu
ureista

(9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu)

7.1. Maantieliikenne: On 
laadittu kansallinen 
liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
joka käsittää 
asianmukaisen 
investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) 

– Käytössä on liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
johon sisältyy
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liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin 
(ml. alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne). 

– investointien priorisointi 
TEN-T:n ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin. 
Priorisoinnissa tulisi ottaa 
huomioon investointien 
vaikutukset liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen 
(ml. turvallisuus), 
kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja 
yhtenäiseen Euroopan 
liikennealueeseen;

– realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

– liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

– toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

7.2. Rautatieliikenne:
Kansallisessa liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
jossa priorisoidaan 
investoinnit Euroopan 
laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) 

– Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
johon sisältyy



AD\906416FI.doc 27/41 PE486.053v03-00

FI

liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
rautatiejärjestelmän 
toissijaisiin yhteyksiin sen 
mukaan, miten ne 
vaikuttavat liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen ja 
kansalliseen ja Euroopan 
laajuiseen verkostoon. 
Investoinnit kattavat 
kaluston, 
yhteentoimivuuden ja 
toimintakyvyn 
kehittämisen. 

2. realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

3. liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

4. toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7.1 rivi 

Komission teksti

7. Kestävän liikenteen 
edistäminen ja 
pullonkaulojen 
poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktu
ureista

7.1. Maantieliikenne: On 
laadittu kansallinen 
liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
joka käsittää 
asianmukaisen 

– Käytössä on liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
johon sisältyy
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(9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu)

investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin 
(ml. alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne). 

– investointien priorisointi 
TEN-T:n ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin. 
Priorisoinnissa tulisi ottaa 
huomioon investointien 
vaikutukset liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen, 
kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja 
yhtenäiseen Euroopan 
liikennealueeseen;

– realistinen ja harkittu
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

– liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

– toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

7.2. Rautatieliikenne:
Kansallisessa liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
jossa priorisoidaan 
investoinnit Euroopan 

– Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
johon sisältyy
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laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
rautatiejärjestelmän 
toissijaisiin yhteyksiin sen 
mukaan, miten ne 
vaikuttavat liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen ja 
kansalliseen ja Euroopan 
laajuiseen verkostoon. 
Investoinnit kattavat 
kaluston, 
yhteentoimivuuden ja 
toimintakyvyn 
kehittämisen. 

2. realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

3. liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

4. toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

Tarkistus

7. Kestävän liikenteen 
edistäminen ja 
pullonkaulojen 
poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktu
ureista
(9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu)

7.1. Maantieliikenne: On 
laadittu kansallinen 
liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
joka käsittää 
asianmukaisen 
investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 

– Käytössä on liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
johon sisältyy
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ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin 
(ml. alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne). 
Verojen ja maksujen 
kantamisesta raskailta 
tavaraliikenteen 
ajoneuvoilta tiettyjen 
infrastruktuurien 
käytöstä annetun 
direktiivin 2011/76/EU 
saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä 
ja sen soveltaminen. 

– investointien priorisointi 
TEN-T:n ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin. 
Priorisoinnissa tulisi ottaa 
huomioon investointien 
vaikutukset liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen, 
kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja 
yhtenäiseen Euroopan 
liikennealueeseen;

– realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

– liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

– toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma;

– direktiivin 2011/76/EU 
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säännösten mukaiset 
kansalliset 
tiemaksujärjestelmät, 
joita sovelletaan kaikilla 
moottoriteillä niiden 
käyttöönotosta lähtien, 
ml. infrastruktuurista, 
melusta ja 
ilmansaasteista 
aiheutuvien kustannusten 
kattaminen.

7.2. Rautatieliikenne:
Kansallisessa liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
jossa priorisoidaan 
investoinnit Euroopan 
laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
rautatiejärjestelmän 
toissijaisiin yhteyksiin sen 
mukaan, miten ne 
vaikuttavat liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen ja 
kansalliseen ja Euroopan 
laajuiseen verkostoon. 
Investoinnit kattavat 
kaluston, 
yhteentoimivuuden ja 
toimintakyvyn 
kehittämisen. 

– Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
johon sisältyy

2. realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

3. liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 
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4. toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

Perustelu

Koheesiopolitiikassa voidaan nykyään rahoittaa sellaisten uusien moottoriteiden 
rakentaminen, joilla ei peritä maksuja heti niiden käyttöönotosta lähtien. Tarkistuksella 
halutaan varmistaa, että kansallisia käyttömaksujärjestelmiä sovelletaan kaikkiin EU:n 
yhteisrahoittamiin hankkeisiin ja että tulot käytetään infrastruktuurikustannusten kattamiseen, 
mikä pienentää tarvittavaa yhteisrahoitusosuutta.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7.1 rivi 

Komission teksti

7. Kestävän liikenteen 
edistäminen ja 
pullonkaulojen 
poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktu
ureista
(9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu)

7.1. Maantieliikenne: On 
laadittu kansallinen
liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
joka käsittää 
asianmukaisen 
investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin 
(ml. alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne).

Käytössä on liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
johon sisältyy

investointien priorisointi 
TEN-T:n ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin. 
Priorisoinnissa tulisi ottaa 
huomioon investointien 
vaikutukset liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen, 
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kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja 
yhtenäiseen Euroopan 
liikennealueeseen;

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

7.2. Rautatieliikenne:
Kansallisessa liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
jossa priorisoidaan 
investoinnit Euroopan 
laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
rautatiejärjestelmän 
toissijaisiin yhteyksiin sen 
mukaan, miten ne 
vaikuttavat liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen ja 
kansalliseen ja Euroopan 
laajuiseen verkostoon. 
Investoinnit kattavat 
kaluston, 
yhteentoimivuuden ja 
toimintakyvyn 
kehittämisen. 

Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
johon sisältyy
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realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

Tarkistus

7. Kestävän liikenteen 
edistäminen ja 
pullonkaulojen 
poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktu
ureista

(9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu)

7.1. Maantie- ja 
vesiliikenne: On laadittu
liikennemuotojen 
tehokasta 
yhteentoimivuutta 
koskeva kansallinen 
kokonaissuunnitelma, 
joka käsittää 
asianmukaisen 
investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin 
(ml. alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne), ml. 
älykkäät 
liikennejärjestelmät.

Käytössä on liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
johon sisältyy

investointien priorisointi 
TEN-T:n ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin. 
Priorisoinnissa tulisi ottaa 
huomioon investointien 
vaikutukset liikkuvuuteen, 
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liikenteen kestävyyteen, 
kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja 
yhtenäiseen Euroopan 
liikennealueeseen;

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

7.2. Rautatieliikenne:
Kansallisessa liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
jossa priorisoidaan 
investoinnit Euroopan 
laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
rautatiejärjestelmän 
toissijaisiin yhteyksiin sen 
mukaan, miten ne 
vaikuttavat liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen ja 
kansalliseen ja Euroopan 
laajuiseen verkostoon. 
Investoinnit kattavat 
kaluston, 
yhteentoimivuuden ja 
toimintakyvyn 

Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
johon sisältyy
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kehittämisen. 

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7.2 rivi 

Komission teksti

7. Kestävän liikenteen 
edistäminen ja 
pullonkaulojen 
poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktu
ureista
(9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu)

7.1. Maantieliikenne: On 
laadittu kansallinen 
liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
joka käsittää 
asianmukaisen 
investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin 
(ml. alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne).

Käytössä on liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
johon sisältyy

investointien priorisointi 
TEN-T:n ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin. 
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Priorisoinnissa tulisi ottaa 
huomioon investointien 
vaikutukset liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen, 
kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja 
yhtenäiseen Euroopan 
liikennealueeseen;

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

7.2. Rautatieliikenne:
Kansallisessa liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
jossa priorisoidaan 
investoinnit Euroopan 
laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
rautatiejärjestelmän 
toissijaisiin yhteyksiin sen 
mukaan, miten ne 
vaikuttavat liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen ja 
kansalliseen ja Euroopan 
laajuiseen verkostoon. 
Investoinnit kattavat 
kaluston, 

Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
johon sisältyy
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yhteentoimivuuden ja 
toimintakyvyn 
kehittämisen. 

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

Tarkistus

7. Kestävän liikenteen 
edistäminen ja 
pullonkaulojen 
poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktu
ureista

(9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu)

7.1. Maantieliikenne: On 
laadittu kansallinen 
liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
joka käsittää 
asianmukaisen 
investointien priorisoinnin 
Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin 
(ml. alue- ja paikallistason 
julkinen liikenne).

Käytössä on liikenteen 
kokonaissuunnitelma, 
johon sisältyy

investointien priorisointi 
TEN-T:n ydinverkkoon, 
kattavaan verkkoon ja 
toissijaisiin tieyhteyksiin. 
Priorisoinnissa tulisi ottaa 
huomioon investointien 
vaikutukset liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen, 
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kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja 
yhtenäiseen Euroopan 
liikennealueeseen;

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.

7.2. Rautatieliikenne:
Liikennemuotojen 
tehokasta 
yhteentoimivuutta 
koskevassa kansallisessa
kokonaissuunnitelmassa
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
jossa priorisoidaan 
investoinnit Euroopan 
laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) 
liikenneinfrastruktuurin 
ydinverkkoon, kattavaan 
verkkoon (muut kuin 
TEN-T:n ydinverkkoon 
tehtävät investoinnit) ja 
rautatiejärjestelmän 
toissijaisiin yhteyksiin sen 
mukaan, miten ne 
vaikuttavat liikkuvuuteen, 
liikenteen kestävyyteen ja 
kansalliseen ja Euroopan 
laajuiseen verkostoon. 
Investoinnit kattavat 
kaluston, 
yhteentoimivuuden ja 

Liikenteen 
kokonaissuunnitelmassa 
on rautatieliikenteen 
kehittämistä koskeva luku, 
johon sisältyy



PE486.053v03-00 40/41 AD\906416FI.doc

FI

toimintakyvyn
kehittämisen.

realistinen ja harkittu 
hankesuunnitelma 
(aikatauluineen ja 
rahoituskehyksineen);

liikennesuunnitelman 
strateginen 
ympäristöarviointi, joka 
täyttää lainsäädännön 
vaatimukset; 

toimenpiteet, joilla 
lisätään välittäjänä 
toimivien elinten ja 
tuensaajien valmiuksia 
toteuttaa 
hankesuunnitelma.
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