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Tarkistus 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että liikenne toimii Euroopan 
taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan 
tukirakenteena, että liikenteen osuus 
Euroopan unionin bruttokansantuotteesta 
on 4,6 prosenttia ja että se työllistää 
9,2 miljoonaa ihmistä ja että se sen lisäksi, 
että se mahdollistaa yksilöiden ja 
yhteisöjen välisen viestinnän ja tarjoaa 
käyttöön verkoston, josta tavaroiden 
liikkuvuus sisämarkkinoilla viime kädessä 
on riippuvaista, on tärkeä siksi, että se voi 
osaltaan auttaa takaamaan sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja edistämään 
työllisyyttä ja kauppaa sekä matkailua ja 
että se yhdessä tehokkaan 
liikennejärjestelmän kanssa voi vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, saastumista ja 
ruuhkia;

1. muistuttaa, että liikenne toimii Euroopan 
taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan 
tukirakenteena, että liikenteen osuus 
Euroopan unionin bruttokansantuotteesta 
on 4,6 prosenttia ja että se työllistää 
9,2 miljoonaa ihmistä ja että se sen lisäksi, 
että se mahdollistaa yksilöiden ja 
yhteisöjen välisen viestinnän ja tarjoaa 
käyttöön verkoston, josta tavaroiden 
liikkuvuus sisämarkkinoilla viime kädessä 
on riippuvaista, on tärkeä siksi, että se voi 
osaltaan auttaa takaamaan sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja edistämään 
työllisyyttä ja kauppaa sekä matkailua ja 
että se yhdessä tehokkaan 
liikennejärjestelmän kanssa voi vähentää 
onnettomuuksia, hiilidioksidipäästöjä ja 
öljyriippuvuutta, saastumista ja ruuhkia
EU:n tavoitteiden ja lainsäädännön 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2
Inés Ayala Sender

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että liikenne toimii Euroopan 
taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan 
tukirakenteena, että liikenteen osuus 
Euroopan unionin bruttokansantuotteesta 
on 4,6 prosenttia ja että se työllistää 
9,2 miljoonaa ihmistä ja että se sen lisäksi, 

1. muistuttaa, että liikenne toimii Euroopan 
taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan 
tukirakenteena, että liikenteen osuus 
Euroopan unionin bruttokansantuotteesta 
on 4,6 prosenttia ja että se työllistää 
9,2 miljoonaa ihmistä ja että se sen lisäksi, 
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että se mahdollistaa yksilöiden ja 
yhteisöjen välisen viestinnän ja tarjoaa 
käyttöön verkoston, josta tavaroiden 
liikkuvuus sisämarkkinoilla viime kädessä 
on riippuvaista, on tärkeä siksi, että se voi 
osaltaan auttaa takaamaan sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja edistämään 
työllisyyttä ja kauppaa sekä matkailua ja 
että se yhdessä tehokkaan 
liikennejärjestelmän kanssa voi vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, saastumista ja 
ruuhkia;

että se mahdollistaa yksilöiden ja 
yhteisöjen välisen viestinnän ja tarjoaa 
käyttöön verkoston, josta tavaroiden 
liikkuvuus sisämarkkinoilla viime kädessä 
on riippuvaista, on tärkeä siksi, että se voi 
osaltaan auttaa takaamaan sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden ja edistämään 
työllisyyttä ja kauppaa sekä matkailua ja 
että se yhdessä tehokkaan ja luotettavan 
liikennejärjestelmän kanssa voi vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, saastumista ja 
ruuhkia;

Or. es

Tarkistus 3
Roberts Zīle

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että liikenne toimii Euroopan 
taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan 
tukirakenteena, että liikenteen osuus 
Euroopan unionin bruttokansantuotteesta 
on 4,6 prosenttia ja että se työllistää 
9,2 miljoonaa ihmistä ja että se sen lisäksi, 
että se mahdollistaa yksilöiden ja 
yhteisöjen välisen viestinnän ja tarjoaa 
käyttöön verkoston, josta tavaroiden 
liikkuvuus sisämarkkinoilla viime kädessä 
on riippuvaista, on tärkeä siksi, että se voi 
osaltaan auttaa takaamaan sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja edistämään 
työllisyyttä ja kauppaa sekä matkailua ja 
että se yhdessä tehokkaan 
liikennejärjestelmän kanssa voi vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, saastumista ja 
ruuhkia;

1. muistuttaa, että liikenne toimii Euroopan 
taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan 
tukirakenteena, että liikenteen osuus 
Euroopan unionin bruttokansantuotteesta 
on 4,6 prosenttia ja että se työllistää 
9,2 miljoonaa ihmistä ja että se sen lisäksi, 
että se mahdollistaa yksilöiden ja 
yhteisöjen välisen viestinnän ja tarjoaa 
käyttöön verkoston, josta tavaroiden 
liikkuvuus sisämarkkinoilla viime kädessä 
on riippuvaista, on tärkeä siksi, että se voi 
osaltaan auttaa takaamaan taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden ja edistämään 
työllisyyttä ja kauppaa sekä matkailua ja 
että se yhdessä tehokkaan 
liikennejärjestelmän kanssa voi vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, saastumista ja 
ruuhkia;

Or. en
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Tarkistus 4
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että liikenne toimii Euroopan 
taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan 
tukirakenteena, että liikenteen osuus 
Euroopan unionin bruttokansantuotteesta 
on 4,6 prosenttia ja että se työllistää 9,2 
miljoonaa ihmistä ja että se sen lisäksi, että 
se mahdollistaa yksilöiden ja yhteisöjen 
välisen viestinnän ja tarjoaa käyttöön 
verkoston, josta tavaroiden liikkuvuus 
sisämarkkinoilla viime kädessä on 
riippuvaista, on tärkeä siksi, että se voi 
osaltaan auttaa takaamaan sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja edistämään 
työllisyyttä ja kauppaa sekä matkailua ja 
että se yhdessä tehokkaan 
liikennejärjestelmän kanssa voi vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, saastumista ja 
ruuhkia;

1. muistuttaa, että liikenne toimii Euroopan 
taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan 
tukirakenteena, että liikenteen osuus 
Euroopan unionin bruttokansantuotteesta 
on 4,6 prosenttia ja että se työllistää 
9,2 miljoonaa ihmistä ja että se sen lisäksi, 
että se mahdollistaa yksilöiden ja 
yhteisöjen välisen viestinnän ja tarjoaa 
käyttöön verkoston, joka mahdollistaa 
Euroopan sisäisen kaupan kasvun ja 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen, ja 
että liikenne on tärkeä siksi, että se voi 
osaltaan auttaa takaamaan sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden, etenkin 
vaikeapääsyisillä alueilla lyhentäen 
välimatkoja ja myötävaikuttaen Euroopan 
yhdentymiseen, ja edistämään työllisyyttä 
ja kauppaa sekä matkailua ja että se 
yhdessä tehokkaan liikennejärjestelmän 
kanssa voi vähentää hiilidioksidipäästöjä, 
saastumista ja ruuhkia;

Or. pt

Tarkistus 5
Isabelle Durant, Michael Cramer

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa tässä yhteydessä, että 
budjettivaroja koskevat päätökset on 
yhdistettävä niihin mahdollisuuksiin, joita 
ulkoisten sosiaali- ja 
ympäristökustannusten sisäistäminen ja 
aikaa myöten näiden ulkoisten 
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kustannusten välttäminen tällä alalla 
tarjoavat;

Or. en

Tarkistus 6
Inés Ayala Sender

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että liikenne on merkittävä ala 
EU:n teollisuuspolitiikassa sekä bkt-
osuutensa että työpaikkojensa määrän 
suhteen; katsoo, että Euroopan unionilla 
on johtoasema liikennealan tekniikassa 
(ilmailuteollisuus, suurnopeusjunat, 
älykkäät liikenteenohjausjärjestelmät, 
kehittyneet valvonta-, turvallisuus- ja 
yhteentoimivuusjärjestelmät, ERMTS, 
SESAR, turvallinen ja kestävä 
infrastruktuurirakentaminen jne.) ja että 
EU:n olisi siksi otettava käyttöön 
rahoituskehys, joka mahdollistaa 
johtoaseman säilyttämisen kyseisellä 
teollisuuden alalla; katsoo, että 
seuraavalla rahoitusjaksolla EU:n 
liikennealan pitäisi saada mahdollisuus 
lujittaa johtoasemaansa taloudellista 
kehitystä sekä taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta edesauttavan vihreän, 
turvallisen ja älykkään tekniikan alalla;

Or. es

Tarkistus 7
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää selvänä, että poliittisten haasteiden 2. pitää selvänä, että poliittisten haasteiden 
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ja vuoden 2013 jälkeisen rahoituksen 
kannalta lähes kaikki EU:n vahvistetut 
tavoitteet, olivatpa ne sitten osa Eurooppa 
2020 -strategiaa tai muita strategioita, ovat 
riippuvaisia tehokkaasta, kestävästä ja 
ympäristön kannalta hyväksyttävissä 
olevasta liikennealasta;

ja vuoden 2013 jälkeisen rahoituksen 
kannalta lähes kaikki EU:n vahvistetut 
tavoitteet, olivatpa ne sitten osa Eurooppa 
2020 -strategiaa tai muita strategioita, ovat 
riippuvaisia tehokkaasta, kestävästä ja 
ympäristön kannalta hyväksyttävissä 
olevasta sekä helppokäyttöisestä 
liikennealasta;

Or. en

Tarkistus 8
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että Eurooppa 
2020 -strategiassa älykäs, kestävä ja 
osallistava kasvu pyritään saavuttamaan 
tiedolla ja innovoinnilla sekä vihreään ja 
kilpailukykyiseen talouteen pyrkivällä 
energiatehokkuudella sekä alueellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisellä, joista annetut ohjeet ovat 
suoraan yhteydessä liikenne- ja 
matkailualojen tukemiseen;

Or. pt

Tarkistus 9
Inés Ayala Sender

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää kiinni siitä, että erityisesti 
varainhoidon tehokkuuden kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että 
liikennepolitiikkaan käytetyt EU-varat 
tuottavat todellista lisäarvoa; toteaa, että 
sellaisten investointien ja menojen 

3. pitää kiinni siitä, että erityisesti 
varainhoidon tehokkuuden kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että 
liikennepolitiikkaan käytetyt EU-varat 
tuottavat todellista lisäarvoa; toteaa, että on 
tärkeää, ettei menetetä tilaisuuksia 
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päällekkäisyyttä ja siirtoa, jotka on 
parempi suorittaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, on vältettävä, mutta 
että on tärkeää, ettei menetetä tilaisuuksia 
helpottaa kestävää kasvua, joita vain EU:n 
liikennemenojen tuottama lisäarvo voi 
tarjota;

helpottaa kestävää kasvua, joita vain EU:n 
liikennemenojen tuottama lisäarvo voi 
tarjota, ja että tehottomuutta torjutaan;

Or. es

Tarkistus 10
Roberts Zīle

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää kiinni siitä, että erityisesti 
varainhoidon tehokkuuden kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että 
liikennepolitiikkaan käytetyt EU-varat 
tuottavat todellista lisäarvoa; toteaa, että 
sellaisten investointien ja menojen 
päällekkäisyyttä ja siirtoa, jotka on 
parempi suorittaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, on vältettävä, mutta 
että on tärkeää, ettei menetetä tilaisuuksia 
helpottaa kestävää kasvua, joita vain EU:n 
liikennemenojen tuottama lisäarvo voi 
tarjota;

3. pitää kiinni siitä, että erityisesti 
varainhoidon tehokkuuden kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että 
liikennepolitiikkaan käytetyt EU-varat 
tuottavat todellista lisäarvoa; toteaa, että 
sellaisten investointien ja menojen 
päällekkäisyyttä ja siirtoa, jotka on 
parempi suorittaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, on vältettävä, mutta 
että on tärkeää, ettei menetetä tilaisuuksia 
helpottaa kestävää kasvua, joita vain EU:n 
liikennemenojen tuottama lisäarvo 
kansallisella, alueellisella ja 
rajatylittävällä tasolla voi tarjota;

Or. en

Tarkistus 11
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää kiinni siitä, että erityisesti 
varainhoidon tehokkuuden kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että 

3. pitää kiinni siitä, että erityisesti 
varainhoidon tehokkuuden kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että 
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liikennepolitiikkaan käytetyt EU-varat 
tuottavat todellista lisäarvoa; toteaa, että 
sellaisten investointien ja menojen 
päällekkäisyyttä ja siirtoa, jotka on 
parempi suorittaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, on vältettävä, mutta 
että on tärkeää, ettei menetetä tilaisuuksia 
helpottaa kestävää kasvua, joita vain EU:n 
liikennemenojen tuottama lisäarvo voi 
tarjota;

liikennepolitiikkaan käytetyt EU-varat 
tuottavat todellista lisäarvoa rahoitusta 
koskevan toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti ja jäsenvaltioiden nykyisen 
julkisen talouden niukkuuden vallitessa;
toteaa, että sellaisten investointien ja 
menojen päällekkäisyyttä ja siirtoa, jotka 
on parempi suorittaa kansallisella tai 
alueellisella tasolla, on vältettävä, mutta 
että on tärkeää, ettei menetetä tilaisuuksia 
helpottaa kestävää kasvua, joita vain EU:n 
liikennemenojen tuottama lisäarvo voi 
tarjota;

Or. pt

Tarkistus 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että erillisvirastoilla on 
ensiarvoisen tärkeä rooli 
liikennejärjestelmien turvallisuuden, 
yhteentoimivuuden ja toiminnan 
kannalta; on huolestunut kasvavasta 
kuilusta virastoille sälytettyjen 
velvoitteiden ja niille kohdennettujen 
budjettivarojen välillä;

Or. fr

Tarkistus 13
Anne E. Jensen

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. yhtyy komission näkemykseen, että rajat 
ylittävä infrastruktuuri on yksi parhaita 
esimerkkejä siitä, miten EU voi täyttää 

4. yhtyy komission näkemykseen, että rajat 
ylittävä infrastruktuuri on yksi parhaita 
esimerkkejä siitä, miten EU voi täyttää 
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aukot ja tuottaa parempia tuloksia; katsoo, 
että kohdennettu taloudellinen tuki EU:n 
tasolla voi auttaa käynnistämään muita 
tärkeitä hankkeita, jotka usein tarjoavat 
suuria liiketoimintamahdollisuuksia 
pitkällä aikavälillä; toteaa, että monet maat 
alkavat parhaillaan tehdä laajoja ja 
kunnianhimoisia investointeja 
infrastruktuuriin, että tehokkaalla 
infrastruktuurilla on Euroopalle erityisen 
suuri strateginen merkitys kilpailukyvyn 
säilyttämisen kannalta, koska sillä luodaan 
perusta pitkäaikaiselle talouskasvulle, ja 
että tuloksena on eurooppalainen 
ydinliikenneverkko, jossa tavara- ja 
henkilökuljetuksissa on siirrytty entistä 
laajemmin käyttämään kestäviä 
liikennemuotoja; toteaa, että tuki on 
kohdennettava tärkeimpiin 
painopistealoihin, joihin kuuluvat 
strategisesti tärkeisiin Euroopan laajuisiin
liikenneakseleihin liittyvien pullonkaulojen 
poistaminen ja näiden akselien 
laajentamiseen kannustaminen sekä rajat 
ylittäviä liikenneyhteyksiä ja eri 
liikennemuotojen liitoskohtia varten 
tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen;

aukot ja tuottaa parempia tuloksia; katsoo, 
että kohdennettu taloudellinen tuki EU:n 
tasolla voi auttaa käynnistämään muita 
tärkeitä hankkeita, jotka usein tarjoavat 
suuria liiketoimintamahdollisuuksia 
pitkällä aikavälillä; toteaa, että monet maat 
alkavat parhaillaan tehdä laajoja ja 
kunnianhimoisia investointeja 
infrastruktuuriin, että tehokkaalla 
infrastruktuurilla on Euroopalle erityisen 
suuri strateginen merkitys kilpailukyvyn 
säilyttämisen kannalta, koska sillä luodaan 
perusta pitkäaikaiselle talouskasvulle, ja 
että tuloksena on eurooppalainen 
ydinliikenneverkko, jolla varmistetaan 
liikennealan energiatehokkuuden 
paraneminen; toteaa, että tuki on 
kohdennettava tärkeimpiin 
painopistealoihin, joihin kuuluvat 
strategisesti tärkeisiin Euroopan laajuisiin 
liikenneakseleihin liittyvien pullonkaulojen 
poistaminen ja näiden akselien 
laajentamiseen kannustaminen sekä rajat 
ylittäviä liikenneyhteyksiä ja etenkin eri 
liikennemuotojen liitoskohtia varten 
tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen;

Or. en

Tarkistus 14
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. yhtyy komission näkemykseen, että rajat 
ylittävä infrastruktuuri on yksi parhaita 
esimerkkejä siitä, miten EU voi täyttää 
aukot ja tuottaa parempia tuloksia; katsoo, 
että kohdennettu taloudellinen tuki EU:n 
tasolla voi auttaa käynnistämään muita 
tärkeitä hankkeita, jotka usein tarjoavat 
suuria liiketoimintamahdollisuuksia 
pitkällä aikavälillä; toteaa, että monet maat 

4. yhtyy komission näkemykseen, että rajat 
ylittävä infrastruktuuri on yksi parhaita 
esimerkkejä siitä, miten EU voi täyttää 
aukot ja tuottaa parempia tuloksia; katsoo, 
että kohdennettu taloudellinen tuki EU:n 
tasolla voi auttaa käynnistämään muita 
tärkeitä hankkeita, jotka usein tarjoavat 
suuria liiketoimintamahdollisuuksia 
pitkällä aikavälillä; toteaa, että monet maat 
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alkavat parhaillaan tehdä laajoja ja 
kunnianhimoisia investointeja 
infrastruktuuriin, että tehokkaalla 
infrastruktuurilla on Euroopalle erityisen 
suuri strateginen merkitys kilpailukyvyn 
säilyttämisen kannalta, koska sillä luodaan 
perusta pitkäaikaiselle talouskasvulle, ja 
että tuloksena on eurooppalainen 
ydinliikenneverkko, jossa tavara- ja 
henkilökuljetuksissa on siirrytty entistä 
laajemmin käyttämään kestäviä 
liikennemuotoja; toteaa, että tuki on 
kohdennettava tärkeimpiin 
painopistealoihin, joihin kuuluvat 
strategisesti tärkeisiin Euroopan laajuisiin 
liikenneakseleihin liittyvien pullonkaulojen 
poistaminen ja näiden akselien 
laajentamiseen kannustaminen sekä rajat 
ylittäviä liikenneyhteyksiä ja eri 
liikennemuotojen liitoskohtia varten 
tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen;

alkavat parhaillaan tehdä laajoja ja 
kunnianhimoisia investointeja 
infrastruktuuriin, että tehokkaalla 
infrastruktuurilla on Euroopalle erityisen 
suuri strateginen merkitys kilpailukyvyn 
säilyttämisen kannalta, koska sillä luodaan 
perusta pitkäaikaiselle talouskasvulle, ja 
että tuloksena on eurooppalainen 
ydinliikenneverkko, jossa tavara- ja 
henkilökuljetuksissa on siirrytty entistä 
laajemmin käyttämään kestäviä ja 
helppokäyttöisiä liikennemuotoja; toteaa, 
että tuki on kohdennettava tärkeimpiin 
painopistealoihin, joihin kuuluvat 
strategisesti tärkeisiin Euroopan laajuisiin 
liikenneakseleihin liittyvien pullonkaulojen 
poistaminen ja näiden akselien 
laajentamiseen kannustaminen sekä rajat 
ylittäviä liikenneyhteyksiä ja eri 
liikennemuotojen liitoskohtia varten 
tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen;

Or. en

Tarkistus 15
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. yhtyy komission näkemykseen, että rajat 
ylittävä infrastruktuuri on yksi parhaita 
esimerkkejä siitä, miten EU voi täyttää 
aukot ja tuottaa parempia tuloksia; katsoo, 
että kohdennettu taloudellinen tuki EU:n 
tasolla voi auttaa käynnistämään muita 
tärkeitä hankkeita, jotka usein tarjoavat 
suuria liiketoimintamahdollisuuksia 
pitkällä aikavälillä; toteaa, että monet maat 
alkavat parhaillaan tehdä laajoja ja 
kunnianhimoisia investointeja 
infrastruktuuriin, että tehokkaalla 
infrastruktuurilla on Euroopalle erityisen 
suuri strateginen merkitys kilpailukyvyn 
säilyttämisen kannalta, koska sillä luodaan 

4. yhtyy komission näkemykseen, että rajat 
ylittävä infrastruktuuri on yksi parhaita 
esimerkkejä siitä, miten EU voi täyttää 
aukot ja tuottaa parempia tuloksia; katsoo, 
että kohdennettu taloudellinen tuki EU:n 
tasolla voi auttaa käynnistämään muita 
tärkeitä hankkeita, jotka usein tarjoavat 
suuria liiketoimintamahdollisuuksia 
pitkällä aikavälillä; toteaa, että monet maat 
alkavat parhaillaan tehdä laajoja ja 
kunnianhimoisia investointeja 
infrastruktuuriin, että Euroopan 
kilpailukyvyn säilyttämisen perustana on 
oltava tutkimuksen ja innovoinnin 
tukeminen, josta aiheutuvalla tehokkaalla 
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perusta pitkäaikaiselle talouskasvulle, ja 
että tuloksena on eurooppalainen 
ydinliikenneverkko, jossa tavara- ja 
henkilökuljetuksissa on siirrytty entistä 
laajemmin käyttämään kestäviä 
liikennemuotoja; toteaa, että tuki on 
kohdennettava tärkeimpiin 
painopistealoihin, joihin kuuluvat 
strategisesti tärkeisiin Euroopan laajuisiin 
liikenneakseleihin liittyvien pullonkaulojen 
poistaminen ja näiden akselien 
laajentamiseen kannustaminen sekä rajat 
ylittäviä liikenneyhteyksiä ja eri 
liikennemuotojen liitoskohtia varten 
tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen;

infrastruktuurilla on Euroopalle erityisen 
suuri strateginen merkitys, koska sillä 
luodaan perusta pitkäaikaiselle 
talouskasvulle, ja että tuloksena on 
eurooppalainen ydinliikenneverkko, jossa 
tavara- ja henkilökuljetuksissa on siirrytty 
entistä laajemmin käyttämään kestäviä
liikennemuotoja sekä vaihtoehtoja lento-
ja maantieliikenteelle; toteaa, että tuki on 
kohdennettava tärkeimpiin 
painopistealoihin, joihin kuuluvat 
strategisesti tärkeisiin Euroopan laajuisiin 
liikenneakseleihin liittyvien pullonkaulojen 
poistaminen ja näiden akselien 
laajentamiseen kannustaminen sekä rajat 
ylittäviä liikenneyhteyksiä ja eri 
liikennemuotojen liitoskohtia varten 
tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen;

Or. pt

Tarkistus 16
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
harkitsemaan sisävesiliikennettä 
koskevan unionin yhteisen politiikan 
kehittämistä – kun otetaan huomioon 
Euroopan joki- ja kanavaverkostoa 
hyödyntävien laivakuljetusten tuomat edut 
ja EU:n alueella olevat 37 000 
sisävesiliikenneväylää, jotka yhdistävät 
satoja kaupunkeja ja teollisuusalueita, ja 
kun otetaan huomioon, että 27:stä 
jäsenvaltiosta 20:ssa on 
sisävesiliikenneväyliä – ja 
asiaankuuluvan tuen myöntämistä EU:n 
ja jäsenvaltioiden talousarvioista;

Or. ro
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Tarkistus 17
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. painottaa, että ekotehokkaan 
liikenteen tarjoamat mahdollisuudet 
uusien työpaikkojen luomisessa antavat 
aihetta tukea EU:n toimilla ja 
rahoitusvälineillä sähköautojen 
tarvitseman infrastruktuurin kehittämistä 
ja sen yhdistämistä Euroopan laajuiseen 
älykkääseen energiaverkkoon, joka voisi 
myös käyttää paikallisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua energiaa; 

Or. ro

Tarkistus 18
Anne E. Jensen

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kiinnittää erityistä huomiota Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) 
tuottamaan lisäarvoon ja toteaa, että kaikki 
näihin liikenneverkkoihin sisältyvät 
ensisijaiset hankkeet ovat rajatylittäviä ja 
että niiden tuottama lisäarvo tulee erityisen 
selvästi esiin hankkeiden rajatylittävissä 
osuuksissa sekä EU:n investointien 
tuottamassa vipuvaikutuksessa, koska ne 
kannustavat yksityisiä ja julkisia toimijoita 
investoimaan strategisiin hankkeisiin;

5. kiinnittää erityistä huomiota Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) 
tuottamaan lisäarvoon ja toteaa, että kaikki 
näihin liikenneverkkoihin sisältyvät 
ensisijaiset hankkeet ovat rajatylittäviä ja 
että niiden tuottama lisäarvo tulee erityisen 
selvästi esiin hankkeiden rajatylittävissä 
osuuksissa, ympäröivään alueeseen 
kohdistetuissa investoinneissa sekä EU:n 
investointien tuottamassa 
vipuvaikutuksessa, koska ne kannustavat 
yksityisiä ja julkisia toimijoita 
investoimaan strategisiin hankkeisiin;

Or. en
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Tarkistus 19
Roberts Zīle

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kiinnittää erityistä huomiota Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) 
tuottamaan lisäarvoon ja toteaa, että kaikki 
näihin liikenneverkkoihin sisältyvät 
ensisijaiset hankkeet ovat rajatylittäviä ja 
että niiden tuottama lisäarvo tulee erityisen 
selvästi esiin hankkeiden rajatylittävissä 
osuuksissa sekä EU:n investointien 
tuottamassa vipuvaikutuksessa, koska ne 
kannustavat yksityisiä ja julkisia toimijoita 
investoimaan strategisiin hankkeisiin;

5. kiinnittää erityistä huomiota Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) 
tuottamaan lisäarvoon ja toteaa, että kaikki 
näihin liikenneverkkoihin sisältyvät 
ensisijaiset hankkeet ovat rajatylittäviä ja 
että niiden tuottama lisäarvo tulee erityisen 
selvästi esiin tehokkaan, multimodaalisen 
ja laaja-alaisen EU:n liikenneverkon 
kehittämisessä ja EU:n eri alueiden 
vaikeakulkuisuutta ja vähäistä 
yhteentoimivuutta koskevassa 
kysymyksessä, hankkeiden rajatylittävissä 
osuuksissa sekä EU:n investointien 
tuottamassa vipuvaikutuksessa, koska ne 
kannustavat yksityisiä ja julkisia toimijoita 
investoimaan strategisiin hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 20
Dominique Riquet, Michel Dantin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. palauttaa mieliin, että TEN-T-
hankkeiden rahoitustarve vuosiksi 1996–
2020 on arviolta 900 miljardia euroa, 
josta 500 miljardia euroa on yhä 
rahoittamatta, ja että 30 ensisijaisen 
TEN-T-hankkeen rahoitustarve on 
395 miljardia euroa, josta 270 miljardia 
euroa on yhä rahoittamatta;

Or. fr
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Tarkistus 21
Isabelle Durant, Michael Cramer

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että merkittäviä säästöjä EU:n 
ja jäsenvaltioiden talousarvioissa voidaan 
saavuttaa kohdentamalla 
meluntorjuntaan (esimerkiksi meluaidat) 
tarkoitettuja varoja uudelleen vähäisen 
melutason tekniikkaan, kuten 
tavarajunien vaunujen 
komposiittijarrupaloihin, joissa noin 
2 miljardin euron sijoituksella voidaan 
saada aikaan jopa 70 prosentin säästöt 
alkuperäisiin infrastruktuuri-
investointeihin verrattuna; toteaa, että 
vastaavia säästöjä tehdään ja voidaan 
tehdä investoimalla infrastruktuurin ja 
kaluston suhteen ERTMS-ohjelmaan, 
samalla kun lisätään raideliikenteen 
turvallisuutta ja raideliikenteen nykyisen 
kapasiteetin käytön tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 22
Michel Dantin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tähdentää, että rakenne- ja 
koheesiorahastojen välillä on epäsuhta 
liikenteen eri muotoihin investoimisen 
välillä (tieliikenteelle 41 miljardia euroa, 
raideliikenteelle 23,6 miljardia euroa ja 
sisävesiliikenteelle 0,6 miljardia euroa), 
mikä haittaa Euroopan kestävän 
intermodaalisen liikenneverkon 
perustamista; toivoo tähän liittyen, että 
rautatiehankkeisiin kohdennettuja EU:n 
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varoja priorisoidaan ja tehostetaan niillä 
aloilla, joilla tieliikenteen infrastruktuurit 
ovat jo riittävän kehittyneitä; 

Or. fr

Tarkistus 23
Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että kaksi tärkeintä TEN-T-
verkkojen rahoittajaa ovat jäsenvaltiot ja 
unioni ja että unioni rahoittaa niitä TEN-T-
budjetista sekä koheesio- ja 
rakennerahastoista; toteaa, että nykyisen 
talousarviokauden (2007–2013) aikana 
15 prosenttia investoinneista, jotka olivat 
tarpeellisia niiden hankkeiden päätökseen 
saattamiseen, jotka oli määrä toteuttaa 
tämän ajanjakson aikana, on rahoitettu ja 
että, koska laajojen 
infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta 
aiheutuvat kustannukset todennäköisesti 
lisääntyvät, liikenteeseen tehtäviin 
investointeihin vuoden 2014 jälkeisessä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä varatut 
kokonaismäärärahat tulevat olemaan 
ratkaisevan tärkeitä TEN-T-verkkojen 
toteuttamisen kannalta;

7. muistuttaa, että kaksi tärkeintä TEN-T-
verkkojen rahoittajaa ovat jäsenvaltiot, 
alueet ja unioni ja että unioni rahoittaa 
niitä TEN-T-budjetista sekä koheesio- ja 
rakennerahastoista; toteaa, että nykyisen 
talousarviokauden (2007–2013) aikana 
15 prosenttia investoinneista, jotka olivat 
tarpeellisia niiden hankkeiden päätökseen 
saattamiseen, jotka oli määrä toteuttaa 
tämän ajanjakson aikana, on rahoitettu ja 
että, koska laajojen 
infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta 
aiheutuvat kustannukset todennäköisesti 
lisääntyvät, liikenteeseen tehtäviin 
investointeihin vuoden 2014 jälkeisessä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä varatut 
kokonaismäärärahat tulevat olemaan 
ratkaisevan tärkeitä TEN-T-verkkojen 
toteuttamisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 24
Dominique Riquet

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 
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kokonaismäärärahoja kohdentamalla varoja 
koheesiorahastosta liikennehankkeisiin 
(nykyisin 23,7 prosenttia koheesiovaroista) 
ja varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin TEN-T-hankkeisiin ja siten 
lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa lisäksi 
asettamaan TEN-T-rahoituksen ehdoksi 
kansallisen rahoituksen keskittämisen 
TEN-T-verkkojen tärkeimpiin hankkeisiin;

kokonaismäärärahoja kiinnittämällä 
erityistä huomiota rautatiehankkeisiin, 
kohdentamalla varoja koheesiorahastosta 
liikennehankkeisiin (nykyisin 
23,7 prosenttia koheesiovaroista) ja 
varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin TEN-T-hankkeisiin ja siten 
lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa lisäksi 
asettamaan TEN-T-rahoituksen ehdoksi 
kansallisen rahoituksen keskittämisen 
TEN-T-verkkojen tärkeimpiin hankkeisiin;

Or. fr

Tarkistus 25
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 
kokonaismäärärahoja kohdentamalla varoja 
koheesiorahastosta liikennehankkeisiin 
(nykyisin 23,7 prosenttia koheesiovaroista) 
ja varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin TEN-T-hankkeisiin ja siten 
lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa lisäksi 
asettamaan TEN-T-rahoituksen ehdoksi 
kansallisen rahoituksen keskittämisen 
TEN-T-verkkojen tärkeimpiin hankkeisiin;

9. kehottaa siksi säilyttämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 
kokonaismäärärahoja kohdentamalla varoja 
koheesiorahastosta liikennehankkeisiin 
(nykyisin 23,7 prosenttia koheesiovaroista) 
ja varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin TEN-T-hankkeisiin ja siten 
lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa lisäksi 
asettamaan TEN-T-rahoituksen ehdoksi 
kansallisen rahoituksen keskittämisen 
TEN-T-verkkojen tärkeimpiin hankkeisiin;

Or. de

Tarkistus 26
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen kokonaismäärärahojen ja 
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kokonaismäärärahoja kohdentamalla 
varoja koheesiorahastosta
liikennehankkeisiin (nykyisin 
23,7 prosenttia koheesiovaroista) ja 
varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin TEN-T-hankkeisiin ja siten
lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa 
lisäksi asettamaan TEN-T-rahoituksen 
ehdoksi kansallisen rahoituksen 
keskittämisen TEN-T-verkkojen 
tärkeimpiin hankkeisiin;

liikennehankkeiden koheesiorahastojen 
välistä koordinointia (nykyisin 
23,7 prosenttia koheesiovaroista) ja 
varaamaan tämän summan 
koheesiorahastosta Euroopan 
liikennepolitiikan yleisten periaatteiden 
mukaisiin hankkeisiin; kehottaa lisäksi 
asettamaan TEN-T-rahoituksen ehdoksi 
kansallisen rahoituksen keskittämisen 
TEN-T-verkkojen tärkeimpiin hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 27
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 
kokonaismäärärahoja kohdentamalla varoja 
koheesiorahastosta liikennehankkeisiin 
(nykyisin 23,7 prosenttia koheesiovaroista) 
ja varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin TEN-T-hankkeisiin ja siten 
lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa lisäksi 
asettamaan TEN-T-rahoituksen ehdoksi 
kansallisen rahoituksen keskittämisen 
TEN-T-verkkojen tärkeimpiin hankkeisiin;

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 
kokonaismäärärahoja kohdentamalla varoja 
koheesiorahastosta liikennehankkeisiin 
(nykyisin 23,7 prosenttia koheesiovaroista) 
ja varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin TEN-T-hankkeisiin ja siten 
lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa lisäksi 
asettamaan TEN-T-rahoituksen ehdoksi 
kansallisen rahoituksen keskittämisen ja 
direktiivin 2008/96/EY välineiden 
systemaattisen soveltamisen TEN-T-
verkkojen tärkeimpiin hankkeisiin;

Or. cs

Tarkistus 28
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
9 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 
kokonaismäärärahoja kohdentamalla varoja 
koheesiorahastosta liikennehankkeisiin 
(nykyisin 23,7 prosenttia koheesiovaroista) 
ja varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin TEN-T-hankkeisiin ja siten 
lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa lisäksi 
asettamaan TEN-T-rahoituksen ehdoksi 
kansallisen rahoituksen keskittämisen 
TEN-T-verkkojen tärkeimpiin hankkeisiin;

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 
kokonaismäärärahoja kohdentamalla varoja 
koheesiorahastosta liikennehankkeisiin 
(nykyisin 23,7 prosenttia koheesiovaroista) 
ja varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin ja laaja-alaisimpiin TEN-T-
verkostoihin ja siten lisäämään EU:n 
lisäarvoa; kehottaa lisäksi asettamaan 
TEN-T-rahoituksen ehdoksi kansallisen 
rahoituksen keskittämisen TEN-T-
verkkojen tärkeimpiin ja laaja-alaisimpiin
hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 29
Michel Dantin

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 
kokonaismäärärahoja kohdentamalla varoja 
koheesiorahastosta liikennehankkeisiin 
(nykyisin 23,7 prosenttia koheesiovaroista) 
ja varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin TEN-T-hankkeisiin ja siten 
lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa lisäksi 
asettamaan TEN-T-rahoituksen ehdoksi 
kansallisen rahoituksen keskittämisen 
TEN-T-verkkojen tärkeimpiin hankkeisiin;

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 
kokonaismäärärahoja kohdentamalla varoja 
koheesiorahastosta rajatylittäviin ja/tai 
intermodaalisiin liikennehankkeisiin 
(nykyisin 23,7 prosenttia koheesiovaroista) 
ja varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin TEN-T-hankkeisiin ja siten 
lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa lisäksi 
asettamaan TEN-T-rahoituksen ehdoksi 
kansallisen rahoituksen keskittämisen 
TEN-T-verkkojen tärkeimpiin hankkeisiin;

Or. fr
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Tarkistus 30
Roberts Zīle

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 
kokonaismäärärahoja kohdentamalla 
varoja koheesiorahastosta 
liikennehankkeisiin (nykyisin 23,7 
prosenttia koheesiovaroista) ja 
varaamaan tietyn summan näistä varoista 
tärkeimpiin TEN-T-hankkeisiin ja siten 
lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa 
lisäksi asettamaan TEN-T-rahoituksen 
ehdoksi kansallisen rahoituksen 
keskittämisen TEN-T-verkkojen 
tärkeimpiin hankkeisiin;

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-
verkkojen käytettävissä olevia 
kokonaismäärärahoja sekä parantamaan 
EU:n ja jäsenvaltioiden välistä 
koordinointia ja uudistettujen TEN-T-
ohjeiden ja koheesiota koskevien EU:n 
strategisten suuntaviivojen välistä 
koordinointia, jotta varmistetaan EU:n ja 
kansallisen tason rahoitusta koskevat 
prioriteetit suuntaviivojen mukaisesti, 
jolloin rahoituslähteitä voidaan käyttää 
paremmin ja kasvattaa rahoituksen 
lisäarvoa EU:n tavoitteiden 
toimeenpanossa; 

Or. en

Tarkistus 31
Dominique Riquet, Michel Dantin

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa kehittämään TEN-T:n 
lisäksi muitakin rahoitusvälineitä etenkin 
liikennealan toimista peräisin olevien 
omien resurssien kohdentamisen, 
(korvamerkintä), Euroopan 
investointipankin erityisten välineiden 
käyttämisen ja julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuden parantamisen 
sekä kyseisten mekanismien 
edesauttamisen ohella;

Or. fr
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Tarkistus 32
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. katsoo, että ulkoisten kustannusten 
sisäistämisestä saatavat tulot olisi 
korvamerkittävä erityisesti liikkuvuutta 
silmällä pitäen ja helpotettava siten 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuutta etenkin 
liikennehankkeissa;

Or. en

Tarkistus 33
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. painottaa, että koheesiorahoitusta 
olisi jatkettava uuden rahoituskehyksen 
puitteissa ja että jäsenvaltioiden olisi 
annettava selkeä sitoumus näiden 
liikennehankkeiden yhteisrahoituksesta ja 
toteuttamisesta; pitää tärkeänä, että 
koheesiopolitiikan olisi vastaisuudessakin 
oltava tärkeä tekijä lähentymiskriteerejä 
täyttäville maille ja että 
liikennehankkeiden toteuttaminen näissä 
maissa riippuu laajalti koheesiorahaston 
rahoituksen saatavuudesta;

Or. en

Tarkistus 34
Isabelle Durant, Michael Cramer

Lausuntoluonnos
10 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10. toteaa, että vain puoli prosenttia 
vuosiksi 2007–2013 varatuista TEN-T-
määrärahoista on edelleen kohdentamatta, 
mutta painottaa, ettei EU:n 
rahoitussitoumus voi jatkua loputtomiin, 
kun on kyse hankkeista, jotka eivät edisty, 
koska tarvittavaa täydentävää rahoitusta 
kansallisista talousarvioista ei anneta 
käyttöön ennen vuotta 2015;

10. toteaa, että vain puoli prosenttia 
vuosiksi 2007–2013 varatuista TEN-T-
määrärahoista on edelleen kohdentamatta, 
mutta painottaa, ettei EU:n 
rahoitussitoumus voi jatkua loputtomiin, 
kun on kyse hankkeista, jotka eivät edisty, 
koska tarvittavaa täydentävää rahoitusta 
kansallisista talousarvioista ei anneta 
käyttöön ennen vuotta 2015; korostaa, että 
liikennehankkeiden rahoituksessa olisi 
ensisijaisesti parannettava nykyistä 
rautatieinfrastruktuuria investoimalla 
vähäisempiä budjettivaroja lyhyen tai 
keskipitkän aikavälin hyötyihin;

Or. en

Tarkistus 35
Anne E. Jensen

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. palauttaa mieliin, että Marco 
Polo -ohjelman käyttöaste on ollut 
odotettua alhaisempi; painottaa siksi, että 
tarpeiden huolellinen arviointi on 
tärkeää;

Or. en

Tarkistus 36
Anne E. Jensen

Lausuntoluonnos
11 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 b. painottaa, että ohjelma olisi 
kohdennettava liikenteenharjoittajien 
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sijasta energiatehokkaisiin ratkaisuihin, 
jolloin tarvittaisiin investointeja 
infrastruktuuriin ja meriliikenteen 
kehittämiseen yleensä;

Or. en

Tarkistus 37
Anne E. Jensen

Lausuntoluonnos
11 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 c. suosittelee tutkimaan lainatakuiden 
käyttöönottoa Marco Polo -ohjelman 
välineenä;

Or. en

Tarkistus 38
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
13 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. painottaa, että Galileo-ohjelma on 
hanke, jolla on tärkeä strateginen merkitys 
Euroopan unionille, etenkin kun muut 
talousmahdit, kuten Kiina, Intia ja Venäjä, 
ovat sitoutuneet investoimaan 
samankaltaisiin järjestelmiin kansallisista 
sotilasmäärärahoista; painottaa lisäksi, että 
tulevaisuudennäkymä, jossa Euroopan
talouselämä ei kykene hyödyntämään 
oman satelliittinavigointijärjestelmän 
omaavan Euroopan tarjoamia moninaisia 
taloudellisia, ympäristöllisiä, 
innovatiivisia, tutkimukseen liittyviä ja 
työllisyyspoliittisia mahdollisuuksia, ei ole 
toivottava; katsoo lisäksi, että palvelun 
vähentämisestä tai lakkauttamisesta muun 
muassa talouselämälle, pankeille, 

13. painottaa, että Galileo-ohjelma on 
hanke, jolla on tärkeä strateginen merkitys 
Euroopan unionille, etenkin kun muut 
talousmahdit, kuten Kiina, Intia ja Venäjä, 
ovat sitoutuneet investoimaan 
samankaltaisiin järjestelmiin kansallisista 
sotilasmäärärahoista; painottaa lisäksi, että 
tulevaisuudennäkymä, jossa Euroopan 
talouselämä ei kykene hyödyntämään 
oman satelliittinavigointijärjestelmän 
omaavan Euroopan tarjoamia moninaisia 
taloudellisia, ympäristöllisiä, 
innovatiivisia, tutkimukseen liittyviä ja 
työllisyyspoliittisia mahdollisuuksia, ei ole 
toivottava; katsoo lisäksi, että palvelun 
vähentämisestä tai lakkauttamisesta muun 
muassa talouselämälle, pankeille, 
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liikenteelle, lentoliikenteelle, viestinnälle 
jne. mahdollisesti aiheutuvat häiriöt 
kävisivät hyvin kalliiksi (esim. kun on kyse 
yritysten tuloista, tieliikenteen
turvallisuudesta jne.); muistuttaa, että 
budjettivallan käyttäjä tunnusti tämän 
korottaessaan otsakkeen 1 A 
enimmäismääriä nykyisessä 
rahoituskehyksessä taatakseen 
investointien jatkamisen Galileo-
ohjelmaan;

liikenteelle, lentoliikenteelle, viestinnälle 
jne. mahdollisesti aiheutuvat häiriöt 
kävisivät hyvin kalliiksi (esim. kun on kyse 
yritysten tuloista, tieliikenteen 
turvallisuudesta jne.) ja saattaisivat 
aiheuttaa paljon ongelmia; muistuttaa, että 
budjettivallan käyttäjä tunnusti tämän 
korottaessaan otsakkeen 1 A 
enimmäismääriä nykyisessä 
rahoituskehyksessä taatakseen 
investointien jatkamisen Galileo-
ohjelmaan;

Or. de

Tarkistus 39
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
harkitsemaan maailmanlaajuisten 
satelliittipaikannusjärjestelmien 
tutkimukseen tarvittavan rahoituksen 
voimakasta lisäämistä, jotta Euroopan 
teollisuus, pk-yritykset ja kaikki 
sidosryhmät voivat lisätä osuuttaan alan 
maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 
varmistaa EU:n riippumattomuuden 
alalla, joka vastaa yli 6 prosenttia koko 
EU:n bkt:sta;

Or. en

Tarkistus 40
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
13 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 b. vaatii komissiota, Eurooppa-
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neuvostoa ja Euroopan unionin 
jäsenvaltioita ryhtymään toimiin 
lisätäkseen jäsenvaltioiden kansallisten 
ohjelmien lisäksi maailmanlaajuisten 
satelliittipaikannusjärjestelmien tutkimus-
ja kehittämistoimien rahoitusta vähintään 
100 miljoonaan euroon vuodessa; katsoo 
lisäksi, että EU:n tutkimus- ja 
kehittämisohjelmien rahoituksen tason 
olisi kahdeksannessa puiteohjelmassa 
oltava merkittävästi korkeampi, jotta 
Euroopan satelliittipaikannusjärjestelmän 
tuotantoketjun loppupään yrityksillä olisi 
edelleen mahdollisuus olla 
kilpailukykyisiä;

Or. en

Tarkistus 41
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Lausuntoluonnos
14 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 b. toteaa, että Euroopan yhtenäisen 
ilmailualueen nopeutettu toteuttaminen ja 
etenkin sen teknologisen osan SESAR:n 
käyttöönotto vuonna 2014 ovat 
avainasemassa tehokkaan ja kestävän 
lentoliikennejärjestelmän saavuttamiseksi 
Euroopassa; SESAR-hanke mahdollistaa 
lennonjohtokustannusten vähentämisen 
50 prosentilla, turvallisuustason 
kymmenkertaisen parantamisen ja 
jokaisen lennon ympäristökuormituksen 
vähentämisen 10 prosentilla;

Or. en

Tarkistus 42
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Lausuntoluonnos
15 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

15. painottaa, että Galileon kaltaisten 
ohjelmien pitkät toteutusajat ja Galileo-
ohjelmaan jo tehdyt investointisitoumukset 
huomioon ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi on 
ratkaisevan tärkeää sen onnistuneen 
täytäntöönpanon ja sivutuotteena saadun 
hyödyn takaamiseksi;

15. painottaa, että Galileon ja Euroopan 
yhtenäisen ilmailualueen ja sen 
teknologisen osan SESAR:n kaltaisten 
ohjelmien pitkät toteutusajat ja näihin 
ohjelmiin jo tehdyt investointisitoumukset 
huomioon ottaen rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi on 
ratkaisevan tärkeää niiden onnistuneen 
täytäntöönpanon ja sivutuotteena saadun 
hyödyn takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 43
Inés Ayala Sender

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. ERMTS
pitää tärkeänä rautateiden 
yhteentoimivuutta koskevaa ERMTS-
hanketta ja liikennemuotosiirtymän 
toteuttamista; katsoo, että ERMTS-
hankkeen toteutus on monien muiden 
liikennehankkeiden tapaan kärsinyt 
talouden taantumasta etenkin julkisen 
sektorin investointien tason ja määrän 
suhteen; tunnustaa hankkeen 
eurooppalaisen ulottuvuuden ja lisäarvon, 
ja kehottaa siksi tulevina vuosina 
tekemään ERMTS-hankkeesta ja sen 
rajatylittävistä osuuksista EU:n 
talousarvion painopistealueen;

Or. es
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Tarkistus 44
Inés Ayala Sender

Lausuntoluonnos
15 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 b. SESAR
katsoo, että SESAR-ohjelma on elintärkeä 
Euroopan yhtenäisen ilmailualueen 
loppuunsaattamisen, kapasiteetin kasvun 
hallinnoinnin, lentoliikenteen 
ympäristövaikutusten vähentämisen ja 
alan kustannusten leikkaamisen 
kannalta; pitää tarpeellisena riittävää 
rahoitussitoumusta, jotta alalla voidaan 
varmistaa Euroopan yhtenäisen 
ilmailualueen toteuttaminen;

Or. es

Tarkistus 45
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
16 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. muistuttaa matkailun merkityksestä 
Euroopan taloudelle, Euroopan luonnon-ja 
kulttuuriperinnölle ja tietyille maille ja 
alueille, joille se on talouden ja 
yhteiskunnan kulmakivi; kiinnittää 
huomiota Lissabonin sopimukseen 
sisällytetyn matkailua koskevan uuden 
määräyksen merkitykseen, koska siinä 
annetaan parlamentille ensimmäistä kertaa 
lainsäädäntövaltuudet matkailun alalla; 
toistaa huolensa siitä, että ei ole perustettu 
budjettikohtaa matkailun kehittämisen 
tukemiseksi ja tämän uuden haasteen 
huomioon ottamiseksi; vaatii, että vastedes 
on varattava riittävästi määrärahoja 
matkailun tukemiseen perustamalla 
erityinen budjettikohta kestävää talouden 

16. muistuttaa matkailun merkityksestä 
Euroopan taloudelle, Euroopan luonnon-ja 
kulttuuriperinnölle ja tietyille maille ja 
alueille, joille se on talouden ja 
yhteiskunnan kulmakivi; kiinnittää 
huomiota Lissabonin sopimukseen 
sisällytetyn matkailua koskevan uuden 
määräyksen merkitykseen, koska siinä 
annetaan parlamentille ensimmäistä kertaa 
lainsäädäntövaltuudet matkailun alalla; 
toistaa huolensa siitä, että ei ole perustettu 
budjettikohtaa matkailun kehittämisen 
tukemiseksi ja tämän uuden haasteen 
huomioon ottamiseksi; vaatii, että vastedes 
on varattava riittävästi määrärahoja 
matkailun tukemiseen perustamalla 
erityinen budjettikohta kestävää talouden 
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kehitystä, teollisuusperintöä sekä luonnon-
ja kulttuuriperinnön suojelua varten, ja että 
näitä määrärahoja on tarvittaessa 
täydennettävä rakennerahastoista ja muista 
rahastoista saatavilla varoilla.

kehitystä, teollisuusperintöä sekä luonnon-
ja kulttuuriperinnön suojelua varten, ja että 
näitä määrärahoja on tarvittaessa 
täydennettävä rakennerahastoista ja muista 
rahastoista saatavilla varoilla. korostaa 
myös sitä, että matkailulla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, ja 
kehottaa siksi kohdentamaan varoja 
ensisijaisesti hankkeisiin, joiden 
tavoitteena on kestävä ja 
ympäristöystävällinen matkailu;

Or. de

Tarkistus 46
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
16 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. muistuttaa matkailun merkityksestä 
Euroopan taloudelle, Euroopan luonnon- ja 
kulttuuriperinnölle ja tietyille maille ja 
alueille, joille se on talouden ja 
yhteiskunnan kulmakivi; kiinnittää 
huomiota Lissabonin sopimukseen 
sisällytetyn matkailua koskevan uuden 
määräyksen merkitykseen, koska siinä 
annetaan parlamentille ensimmäistä kertaa 
lainsäädäntövaltuudet matkailun alalla; 
toistaa huolensa siitä, että ei ole perustettu 
budjettikohtaa matkailun kehittämisen 
tukemiseksi ja tämän uuden haasteen 
huomioon ottamiseksi; vaatii, että vastedes 
on varattava riittävästi määrärahoja 
matkailun tukemiseen perustamalla 
erityinen budjettikohta kestävää talouden 
kehitystä, teollisuusperintöä sekä luonnon-
ja kulttuuriperinnön suojelua varten, ja että 
näitä määrärahoja on tarvittaessa 
täydennettävä rakennerahastoista ja muista 
rahastoista saatavilla varoilla.

16. muistuttaa matkailun merkityksestä 
Euroopan taloudelle, Euroopan luonnon- ja 
kulttuuriperinnölle ja tietyille maille ja 
alueille, joille se on talouden ja 
yhteiskunnan kulmakivi; kiinnittää 
huomiota Lissabonin sopimukseen 
sisällytetyn matkailua koskevan uuden 
määräyksen merkitykseen, koska siinä 
annetaan parlamentille ensimmäistä kertaa 
lainsäädäntövaltuudet matkailun alalla, 
sekä tarpeeseen käyttää näitä valtuuksia 
matkailualan kilpailukyvyn 
parantamiseksi; toistaa huolensa siitä, että 
ei ole perustettu budjettikohtaa matkailun 
kehittämisen tukemiseksi ja tämän uuden 
haasteen huomioon ottamiseksi; vaatii, että 
vastedes on varattava riittävästi 
määrärahoja matkailun tukemiseen 
perustamalla erityinen budjettikohta 
kestävää talouden kehitystä, 
teollisuusperintöä sekä luonnon- ja 
kulttuuriperinnön suojelua varten, ja että 
näitä määrärahoja on tarvittaessa 
täydennettävä rakennerahastoista ja muista 
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rahastoista saatavilla varoilla.

Or. pt

Tarkistus 47
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Lausuntoluonnos
16 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 a. kehottaa kehittämään uusia 
rahoitusvälineitä tarkistamalla 
politiikkaa, jota Euroopan 
investointipankki noudattaa 
myöntäessään lainoja innovatiivisille 
liikennehankkeille, ja käyttämällä 
raskaiden kuorma-autojen verotuksesta ja 
ilmailualan hiilidioksidipäästökiintiöiden 
kaupasta saatuja tuloja sellaisiin 
yhteishankkeisiin, joilla pyritään 
vähentämään näiden liikennemuotojen 
hiilijalanjälkeä; 

Or. fr

Tarkistus 48
Gesine Meissner, Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
16 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 b. katsoo, että yhdennettyä 
meripolitiikkaa on noudatettava ja 
ohjattava kohti rannikkoalueiden ja 
merialueiden edessä olevia haasteita ja 
tuettava sinisen kasvun politiikkaa 
Eurooppa 2020 -strategian puitteissa; 
vaatii, että tälle politiikalle on 
myönnettävä asianmukaisia 
budjettivaroja ensinnäkin 
rakennerahastojen kaltaisten nykyisten 
välineiden kautta, mutta myös erityisillä 
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välineillä, jotka tuottavat todellista 
integraatiota maan ja meren välisen 
yhteyden, henkilöresurssien kehittämisen 
ja syrjäisimpien alueiden kehittämistuen 
kaltaisilla aloilla; 

Or. en


