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Ehdotus päätökseksi (KOM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistus

Tarkistus 32
8 artikla

Euroopan etua koskevat hankkeet Poistetaan.
1. Edellä 7 artiklassa tarkoitettujen 
ensisijaisten hankkeiden suunnissa oleva 
joukko hankkeita, jotka ovat luonteeltaan 
rajat ylittäviä tai joilla on merkittävä 
vaikutus eri maiden väliseen 
siirtokapasiteettiin, määritetään Euroopan 
etua koskeviksi hankkeiksi.
Nämä hankkeet esitetään liitteessä IV.
2. Kun jäsenvaltiot hakevat hankkeisiin 
rahoitusta koheesiorahastosta neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1164/94 10 artiklan 
mukaisesti, niiden on asetettava etusijalle 
hankkeet, jotka on määritetty Euroopan 
etua koskeviksi hankkeiksi.
3. Kun jäsenvaltiot hakevat hankkeisiin 
rahoitusta Euroopan laajuisiin verkkoihin 
osoitetuista määrärahoista neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2236/95 10 artiklan 
mukaisesti, niiden on asetettava etusijalle 
hankkeet, jotka on määritetty Euroopan 
etua koskeviksi hankkeiksi.
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4. Kun jäsenvaltiot hakevat hankkeisiin 
rahoitusta rakennerahastoista neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisesti, 
niiden on asetettava etusijalle hankkeet, 
jotka on määritetty Euroopan etua 
koskeviksi hankkeiksi.
5. Komissio varmistaa, että maat, jotka 
voivat saada rahoitusta liittymistä 
edeltävästä rakennepolitiikan välineestä, 
asettavat etusijalle hankkeet, jotka on 
määritetty Euroopan etua koskeviksi 
hankkeiksi, kun ne hakevat hankkeisiin 
rahoitusta neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1267/1999 2 ja 7 artiklan mukaisesti.
6. Jos jonkin Euroopan etua koskevaksi 
hankkeeksi määritetyn hankkeen 
käynnistäminen on viivästynyt tai näyttää 
viivästyvän merkittävästi, komissio pyytää 
asianomaisia jäsenvaltioita esittämään 
viivästyksen syyt kolmen kuukauden 
kuluessa.
Saatuaan vastauksen asianomaisilta 
jäsenvaltioilta ja tutkittuaan sen komissio 
voi, ottaen asianmukaisesti huomioon 
suhteellisuusperiaatteen, päättää peruuttaa 
hankkeelta Euroopan etua koskevan 
hankkeen aseman.
7. Viiden vuoden kuluttua siitä, kun 
Euroopan etua koskevaksi hankkeeksi 
määritetty hanke tai jokin sen osuus on 
valmistunut, asianomaisten jäsenvaltioiden 
on tehtävä arviointi kyseisen hankkeen tai 
hankkeen osuuden sosioekonomisista ja 
ympäristövaikutuksista, mukaan luettuna 
sen vaikutus jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan, alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja kestävään 
kehitykseen.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tämän arvioinnin tulokset.
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8. Jos hanke on määritetty Euroopan etua 
koskevaksi hankkeeksi, asianomaisten 
jäsenvaltioiden on toteutettava, tarvittaessa 
kustakin kyseessä olevan hankkeen 
osuudesta erikseen, koordinoidut arviointi- 
ja kuulemismenettelyt ennen luvan 
myöntämistä hankkeeseen.
9. Jos Euroopan etua koskevaksi 
hankkeeksi määritettyyn hankkeeseen 
sisältyy rajat ylittävä osuus, jota ei 
teknisistä ja rahoituksellisista syistä voida 
jakaa, asianomaisten kahden jäsenvaltion 
on toteutettava monikansallinen selvitys 
rajat ylittävän osuuden arvioimiseksi ja 
yleisön kuulemiseksi ennen luvan 
myöntämistä hankkeeseen.
10. Edellä 8 ja 9 kohdassa tarkoitettujen 
koordinoitujen tai monikansallisten 
selvitysmenettelyjen soveltaminen ei rajoita 
velvoitteita, joista on säädetty 
ympäristönsuojelua ja erityisesti 
ympäristövaikutusten arviointia koskevassa 
yhteisön lainsäädännössä.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tällaisten 
koordinoitujen tai monikansallisten 
selvitysmenettelyjen aloittamisesta sekä 
niiden tuloksista.

Or. xm

Perustelu

Paikallisten elinten ja kansallisten hallitusten kuulemisen ja niiden toteuttaman 
hyväksymisprosessin ohittaminen ei ole hyväksyttävää, koska se on vastoin EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden hyväksymiä sitoumuksia, kuten Århusin yleissopimukseen kuuluvaa 
pöytäkirjaa. Lisäksi tällaisen hypoteettisen infrastruktuurien luettelon valitsemista ilman 
alueiden osallistumista päätöksentekoon tai niiden kuulemista on vaikeampi hyväksyä ilman 
puolueettomia perusteita.
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Tarkistus 33
10 artikla

Eurooppalainen koordinaattori Poistetaan.
1. Komissio voi asianomaisia jäsenvaltioita 
kuultuaan nimetä eurooppalaisen 
koordinaattorin.
Koordinaattori toimii komission nimissä ja 
sen lukuun. Koordinaattorin tehtävä 
koskee yhtä ensisijaista hanketta tai 
ensisijaisen hankkeen osuutta. 
Eurooppalaisen koordinaattorin tehtävä 
voidaan tarvittaessa laajentaa muihin 
alkuperäiseen hankkeeseen liittyviin 
ensisijaisiin hankkeisiin.
2. Eurooppalaisen koordinaattorin 
valintaperusteina käytetään kokemusta 
yhteisön toimielimistä sekä tietämystä 
suurten hankkeiden tekniseen, 
rahoitukselliseen, sosioekonomiseen ja 
ympäristöarviointiin liittyvistä 
kysymyksistä.
3. Eurooppalaisen koordinaattorin 
nimeämispäätöksessä määritellään, kuinka 
koordinaattori toteuttaa tehtävänsä.
4. Eurooppalainen koordinaattori
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a) edistää hankkeiden yhteisiä 
arviointimenetelmiä, neuvoo hanke-
ehdotuksen tekijöitä hankkeiden 
rahoitusjärjestelyissä ja antaa tarvittaessa 
lausuntonsa verkkojen toimintaan 
liittyvistä kysymyksistä;
b) antaa komissiolle vuosittain 
kertomuksen sen hankkeen (niiden 
hankkeiden) toteuttamisessa saavutetusta 
edistymisestä, jota (joita) varten hänet on 
nimetty, sekä uudesta lainsäädännöllisestä 
tai muusta kehityksestä, joka voi vaikuttaa 
hankkeen (hankkeiden) ominaispiirteisiin, 
ja kaikista vaikeuksista ja esteistä, jotka 
voivat todennäköisesti aiheuttaa 
merkittäviä viivästyksiä;
c) osallistuu vuoropuheluun 
verkonhaltijoiden, käyttäjien, alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä 
kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa 
saadakseen kattavamman kuvan 
siirtopalvelujen kysynnästä, rajoituksista 
sekä kyseisen infrastruktuurin käytön 
optimoimiseksi tarvittavista toiminnallisista 
parametreistä.
5. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
toimittava yhteistyössä eurooppalaisen 
koordinaattorin kanssa ja annettava 
koordinaattorille tiedot, joita tämä tarvitsee 
4 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
hoitamisessa.
6. Komissio voi pyytää eurooppalaisen 
koordinaattorin lausuntoa käsitellessään 
yhteisön rahoitustukea koskevia 
hakemuksia sellaisista hankkeista tai 
hankeryhmistä, joita varten koordinaattori 
on nimetty.

Or. xm

Perustelu

Kuten tekstissä ehdotetaan, eurooppalainen koordinaattori perustettaisiin nopeuttamaan 
infrastruktuurin rakentamista ja perustelemaan demokraattisen prosessin ohittamista. Hänen 
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tehtävänään olisi helpottaa rakentamista ja hän estäisi infrastruktuurin kustannusten ja 
etujen arviointiprosessin ottamatta huomioon kuulemisten tuloksia. Näin yksi demokraattisen 
prosessin pääperusteista vääristyisi.


