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Tarkistus 1
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. odottaa, että alueelliset 
ympäristöstrategiat noudattavat Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman logiikkaa, 
mukaan lukien ”älä vahingoita” -
periaate, ja että ne on erityisesti 
suunniteltu tukemaan kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja 
noudattamaan täysimääräisesti Pariisin 
sopimusta ja EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteita; pitää tärkeänä varmistaa, että 
riittävä osa koheesiorahastoista varataan 
ja käytetään asianmukaisesti alueellisella 
ja paikallisella tasolla ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikkaan 
liittyvät investoinnit on jatkossakin 
kohdennettava kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet – 
ja että ympäristöstrategiat on sovitettava ja 
nivottava kuhunkin kohteeseen kolmen 
edellä mainitun luokan mukaisesti 
keskittyen erityisesti hillintätoimien 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikkaan 
liittyvät investoinnit on jatkossakin 
kohdennettava kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet – 
ja että ympäristöstrategioiden ja 
ilmastoneutraaliuden tavoitteen on oltava 
rahoituspäätösten ytimessä keskittyen 
erityisesti oikeudenmukaisen siirtymän 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla;
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Or. en

Tarkistus 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikkaan 
liittyvät investoinnit on jatkossakin 
kohdennettava kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet – 
ja että ympäristöstrategiat on sovitettava ja 
nivottava kuhunkin kohteeseen kolmen 
edellä mainitun luokan mukaisesti 
keskittyen erityisesti hillintätoimien 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikkaan 
liittyvät investoinnit on jatkossakin 
kohdennettava kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet – 
ja että ympäristöstrategiat on sovitettava ja 
nivottava kuhunkin kohteeseen kolmen 
edellä mainitun luokan mukaisesti 
keskittyen erityisesti hillintätoimien 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla; katsoo, 
että uusi koheesiopolitiikka antaa 
jäsenvaltioille, alueille ja kunnille 
mahdollisuuden toteuttaa hankkeita 
tavoitteenaan mahdollisuuksien mukaan 
energiaomavaraisuus ja siten energia-
alan joustavuuden lisääminen ja 
energialähteiden monipuolistaminen 
vihreän kehityksen ohjelman ja unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 4
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikkaan 
liittyvät investoinnit on jatkossakin 
kohdennettava kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 

1. korostaa, että koheesiopolitiikkaan 
liittyvät investoinnit on jatkossakin 
kohdennettava kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 
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siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet – 
ja että ympäristöstrategiat on sovitettava ja 
nivottava kuhunkin kohteeseen kolmen 
edellä mainitun luokan mukaisesti 
keskittyen erityisesti hillintätoimien 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla;

siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet – 
ja että ympäristöstrategiat on sovitettava ja 
nivottava kuhunkin kohteeseen kolmen 
edellä mainitun luokan mukaisesti 
keskittyen erityisesti hillintätoimien 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla; toteaa, 
että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
maaseutualueiden ja syrjäisimpien 
alueiden sekä saarten, harvaan asuttujen 
alueiden ja muiden maantieteellisesti 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
koheesioon liittyviin tarpeisiin ja 
haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikkaan 
liittyvät investoinnit on jatkossakin 
kohdennettava kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet – 
ja että ympäristöstrategiat on sovitettava ja 
nivottava kuhunkin kohteeseen kolmen 
edellä mainitun luokan mukaisesti 
keskittyen erityisesti hillintätoimien 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikkaan 
liittyvät investoinnit on jatkossakin 
kohdennettava kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet – 
ja että ympäristöstrategiat on sovitettava ja 
nivottava kuhunkin kohteeseen kolmen 
edellä mainitun luokan mukaisesti 
keskittyen erityisesti hillintätoimien 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla; 
korostaa edelleen, että näillä 
toimenpiteillä voitaisiin edistää 
maakaasun käyttöä uusiutuvien 
energialähteiden vaihtoehtona;

Or. en

Tarkistus 6
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikkaan 
liittyvät investoinnit on jatkossakin 
kohdennettava kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet – 
ja että ympäristöstrategiat on sovitettava ja 
nivottava kuhunkin kohteeseen kolmen 
edellä mainitun luokan mukaisesti 
keskittyen erityisesti hillintätoimien 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikan 
alalla investointien on jatkossakin 
perustuttava kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet – 
ja että ympäristöstrategiat on sovitettava ja 
nivottava kuhunkin kohteeseen kolmen 
edellä mainitun luokan mukaisesti 
keskittyen erityisesti hillintätoimien 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla;

Or. en

Tarkistus 7
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikkaan 
liittyvät investoinnit on jatkossakin 
kohdennettava kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet – 
ja että ympäristöstrategiat on sovitettava ja 
nivottava kuhunkin kohteeseen kolmen 
edellä mainitun luokan mukaisesti 
keskittyen erityisesti hillintätoimien 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikkaan 
liittyvät investoinnit on kohdennettava 
pääasiassa kolmeen olemassa olevaan 
luokkaan – vähiten kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja raja-alueet – ja että 
ympäristöstrategiat on sovitettava ja 
nivottava kuhunkin kohteeseen kolmen 
edellä mainitun luokan mukaisesti 
keskittyen erityisesti hillintätoimien 
toteuttamiseen alueilla, joilla on toimintaa 
hiili-intensiivisillä talouden aloilla;

Or. ro

Tarkistus 8
Anna Deparnay-Grunenberg
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisilla on keskeinen 
merkitys kaikissa vaiheissa: 
suunnittelussa, valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa; tukee voimakkaasti 
kumppanuusperiaatetta ja 
kansalaisjärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten sisällyttämistä 
kuulemisprosessiin; kannustaa 
mahdollistamaan suoremman EU:n 
rahoituksen alue- ja 
paikallisviranomaisille tehokkuuden 
parantamiseksi, johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi ja hallinnollisen 
rasituksen vähentämiseksi; muistuttaa, 
että käytettävissä olevia varoja koskeva 
avoimuus ja ennakoiva viestintä on myös 
tärkeä edellytys sen varmistamiseksi, että 
varoja käytetään mahdollisimman 
tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 9
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikassa Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR) ja 
koheesiorahasto ovat olleet 
merkittävimpiä liikenteen tukitoimien 
rahoituslähteitä ja että niistä on osoitettu 
yli 70 miljardia euroa rahoituskaudella 
2014–2020 ja että koheesiopolitiikan 
hallinnointi on jaettu EU:n ja 
jäsenvaltioiden kesken, mikä tekee 
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prosessista hajautetumman;

Or. en

Tarkistus 10
Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että tuloerot ovat 
suurimpia vauraimmilla alueilla, ja 
painottaa, että koheesiopolitiikassa on 
kiinnitettävä eniten huomiota 
paikkakuntiin, joihin on kasautunut 
liikenne- ja julkisten palvelujen 
saatavuuteen liittyviä yhteiskunnallisia 
ongelmia, alueiden tulotasosta 
riippumatta;

Or. fr

Tarkistus 11
Sara Cerdas

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa tarvetta 
koheesiorahastojen tehokkaalle käytölle 
syrjäisimmillä alueilla näiden syrjäisen 
sijainnin ja alueellisen 
hajaantuneisuuden vuoksi; suosittelee 
sellaisten politiikkojen hyväksymistä ja 
täytäntöönpanoa, joiden tarkoituksena on 
parantaa näiden alueiden heikkoja 
yhteyksiä Manner-Eurooppaan;

Or. pt
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Tarkistus 12
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ottaa huomioon, että liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt muodostavat 27 
prosenttia EU:n kasvihuonepäästöjen 
kokonaismäärästä ja että kyseessä on 
ainoa päästölaji, joka kasvaa edelleen, ja 
tältä osin liikenteen on edistettävä 
ilmastoneutraaliuden saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 13
Rovana Plumb, Vera Tax

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että liikenneala 
helpottaa kaikkien taloudellisten ja 
sosiaalisten ryhmien pääsyä kaupallisten 
palveluiden pariin, työpaikoille, 
terveydenhuoltoon ja koulutukseen 
laajalla maantieteellisellä alueella;

Or. en

Tarkistus 14
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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1 b. ottaa huomioon, että 
liikennehankkeita, joita tulevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vuosiksi 2021–2027 tuetaan niin 
sanotuista koheesiomäärärahoista eli 
koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -
välineeseen siirretyistä varoista, koskee 
ilmastokestävyyden varmistamisen 
vaatimus, ja niissä on osoitettava 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
kokonaismäärärahoista 60 prosenttia 
ilmastotavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 15
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. ottaa huomioon, että 
ympäristönäkökohtien valtavirtaistaminen 
koheesiopolitiikassa on lisääntynyt ajan 
mittaan; ottaa huomioon, että vaikka 
rahastojen, joista tuetaan tiehankkeita, 
ilmastoseuranta tuottaa heikommat 
tulokset, tiet ovat kuitenkin olennaisen 
tärkeitä yhteyksien parantamiseksi 
alueilla, joilla ei ole laadukasta 
tieverkkoa; ottaa huomioon, että viime 
tilikaudella 2014–2020 25 prosentilla 
liikenteen koheesiopolitiikan 
kokonaismäärärahoista on edistetty 
ilmastotoimia, vaikka suuri osa 
hankkeista on liittynyt teihin;

Or. en

Tarkistus 16
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Lausuntoluonnos
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1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa liikenne- ja 
matkailualojen roolia siirtymisessä kohti 
vihreämpää ja vähähiilisempää taloutta; 
kehottaa sisällyttämään nämä alat 
voimakkaasti alueellisiin 
ilmastostrategioihin ja 
etenemissuunnitelmiin;

Or. en

Tarkistus 17
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. korostaa, että alueilla ja kunnilla 
on kestävämpään ja älykkäämpään 
liikkuvuuteen liittyviä investointitarpeita; 
korostaa tässä yhteydessä EU:n 
ohjelmien, kuten EAKR:n, 
koheesiorahaston, Life-ohjelman, 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, 
rahoitusmahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 18
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Lausuntoluonnos
1 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 f. huomauttaa, että 
ympäristönäkökohtien valtavirtaistaminen 
on keskitetysti hallinnoitavissa 
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rahastoissa tyypillisesti selkeämmin 
määritelty lähestymistapa, kun taas 
koheesiopolitiikan mukaisesti yhteistyössä 
hallinnoitavissa rahastoissa erityisten 
ympäristönäkökohtien sisällyttäminen 
ehdotuspyyntöihin, hankkeiden 
arviointiin, valintoihin ja seurantaan, 
erityisesti muiden kuin suurimpien 
hankkeiden osalta, on paljolti kunkin 
jäsenvaltion hallintoviranomaisten 
harkintavallassa; kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
hallintoviranomaiset edistävät ja 
kannustavat ympäristönäkökohtien 
huomioon ottamista hankkeissa 
suunnitteluvaiheen jälkeen, esimerkiksi 
antamalla ohjeita tai järjestämällä 
hakijoille tiedotustoimia;

Or. en

Tarkistus 19
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Lausuntoluonnos
1 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 g. korostaa tarvetta varmistaa 
johdonmukainen lähestymistapa 
ympäristönäkökohtien 
valtavirtaistamiseen 
liikenneinvestoinneissa, mikä voidaan 
taata sovittamalla ohjelman 
suunnitteluvaihe yhteen hankkeen 
täytäntöönpanovaiheen kanssa;

Or. en

Tarkistus 20
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Lausuntoluonnos
1 h kohta (uusi)



AM\1212638FI.docx 13/47 PE657.259v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 h. katsoo, että ympäristönäkökohtien 
valtavirtaistamisen varmistamiseksi 
liikennehankkeissa koheesiopolitiikan 
rahastoilla olisi vahvistettava liikennealan 
ja energia- ja digitaalialan yhdentymistä, 
jotta mahdolliset synergiat voidaan 
hyödyntää ja maksimoida;

Or. en

Tarkistus 21
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea 
kohdealueiden tarpeisiin ja niillä on 
edistettävä kyseisillä alueilla asuvien 
kansalaisten/yhteisöjen hyvinvointia ja 
parannettava näiden elintasoa;

2. painottaa, että koheesiopolitiikan 
rahastojen on vastattava EU:n yleisiin 
toimintapolitiikan tavoitteisiin ja 
kohdealueiden tarpeisiin ja siksi 
investoinneilla on edistettävä tiedettä ja 
innovointia, kasvua ja kilpailukykyä, 
kestävää liikkuvuutta ja yhteyksiä sekä 
kyseisillä alueilla asuvien 
kansalaisten/yhteisöjen hyvinvointia;

Or. en

Tarkistus 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja niillä on edistettävä kyseisillä 
alueilla asuvien kansalaisten/yhteisöjen 

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja niillä on edistettävä kyseisillä 
alueilla asuvien kansalaisten/yhteisöjen 
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hyvinvointia ja parannettava näiden 
elintasoa;

hyvinvointia ja parannettava näiden 
elintasoa; katsoo, että Euroopan alueet 
ovat maantieteellisesti hyvin erilaisia ja 
saattavat siksi tarvita räätälöityjä 
ratkaisuja liikenne- ja 
infrastruktuurijärjestelmiensä 
parantamiseksi ja että näiden 
järjestelmien on perustuttava vihreisiin ja 
puhtaisiin ratkaisuihin, jotta ne voivat 
tulevaisuudessa olla kilpailukykyisempiä;

Or. en

Tarkistus 23
Sara Cerdas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja niillä on edistettävä kyseisillä 
alueilla asuvien kansalaisten/yhteisöjen 
hyvinvointia ja parannettava näiden 
elintasoa;

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja niillä on edistettävä kyseisillä 
alueilla asuvien kansalaisten/yhteisöjen 
hyvinvointia ja parannettava näiden 
elintasoa; korostaa, että koheesiorahastoja 
on käytettävä hankkeisiin, jotka tuottavat 
alueille taloudellista, sosiaalista ja 
ympäristöön liittyvää lisäarvoa;

Or. pt

Tarkistus 24
Andor Deli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja niillä on edistettävä kyseisillä 
alueilla asuvien kansalaisten/yhteisöjen 

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja niillä on edistettävä kyseisillä 
alueilla asuvien kansalaisten/yhteisöjen 
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hyvinvointia ja parannettava näiden 
elintasoa;

hyvinvointia ja parannettava näiden 
elintasoa sekä siten varmistettava 
alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen 
yhteenkuuluvuus EU:n alueiden välillä;

Or. en

Tarkistus 25
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja niillä on edistettävä kyseisillä 
alueilla asuvien kansalaisten/yhteisöjen 
hyvinvointia ja parannettava näiden 
elintasoa;

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin, erityistavoitteena digitaalisen ja 
ekologisen siirtymän oikea-aikainen 
edistäminen, ja niillä on edistettävä 
kyseisillä alueilla asuvien 
kansalaisten/yhteisöjen hyvinvointia ja 
parannettava näiden elintasoa;

Or. en

Tarkistus 26
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja niillä on edistettävä kyseisillä 
alueilla asuvien kansalaisten/yhteisöjen 
hyvinvointia ja parannettava näiden 
elintasoa;

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja niillä on edistettävä kyseisillä 
alueilla asuvien kansalaisten/yhteisöjen 
hyvinvointia ja parannettava näiden 
elintasoa, koska näiden rahastojen 
ensisijainen tehtävä on 
yhteenkuuluvuuden luominen;

Or. en
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Tarkistus 27
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja niillä on edistettävä kyseisillä 
alueilla asuvien kansalaisten/yhteisöjen 
hyvinvointia ja parannettava näiden 
elintasoa;

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja vahvistettava sosioekonomista 
kasvua ja työpaikkojen luomista sekä 
edistettävä kyseisillä alueilla asuvien 
kansalaisten/yhteisöjen hyvinvointia ja 
parannettava näiden elintasoa;

Or. en

Tarkistus 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
tarpeisiin ja niillä on edistettävä kyseisillä 
alueilla asuvien kansalaisten/yhteisöjen 
hyvinvointia ja parannettava näiden 
elintasoa;

2. painottaa, että koheesiorahastoilla 
on vastattava ennen kaikkea kohdealueiden 
ja köyhimpien alueiden tarpeisiin ja niillä 
on edistettävä kyseisillä alueilla asuvien 
kansalaisten/yhteisöjen hyvinvointia, 
parannettava näiden elintasoa ja 
kannustettava paikallistaloutta;

Or. en

Tarkistus 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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2 a. tunnustaa koheesiorahastojen 
merkityksen koheesiopolitiikan 
periaatteiden täyttämisessä ja välineenä, 
jolla edistetään harvimmin asuttujen, 
syrjäisimpien ja vuoristoalueiden 
kehitystä; korostaa, että 
koheesiopolitiikassa olisi keskityttävä 
erityisesti alueisiin, joilla on erityyppisiä 
alikehittyneitä infrastruktuureja, joihin ei 
juurikaan ole investoitu, ja erityisesti 
kaasuinfrastruktuuriin, joka sujuvoittaa 
alueiden energiasiirtymää;

Or. en

Tarkistus 30
Sara Cerdas

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että koheesiopolitiikan on 
säilyttävä yhtenä tärkeimmistä EU:n 
toimien välineistä vuoden 2020 jälkeisenä 
aikana, erityisesti niiden syrjäisimpien 
alueiden osalta, joilla on vaikeuksia 
kaventaa pysyväisluonteisia alueellisia 
eroja; toteaa, että näillä alueilla tehtävät 
eurooppalaiset investoinnit eivät ole 
pelkästään keino kuroa kiinni 
kehityseroja tai kompensoida haittoja, 
vaan ne hyödyttävät myös koko Euroopan 
unionia;

Or. pt

Tarkistus 31
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa koheesiopolitiikan roolia 
EU:n liikennealan tärkeimmissä 
haasteissa, joita ovat esimerkiksi hyvin 
toimiva yhtenäinen Euroopan 
liikennealue, Euroopan yhdistäminen 
nykyaikaisiin, monimuotoisiin ja 
turvallisiin 
liikenneinfrastruktuuriverkkoihin ja 
siirtyminen vähäpäästöiseen 
liikkuvuuteen;

Or. en

Tarkistus 32
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että koheesiopolitiikan 
yhteydessä kehitetyllä infrastruktuurilla 
olisi tuettava pienten rajatylittävien 
puuttuvien rautatieyhteyksien 
toteuttamista ja EuroVelo-pyöräilyverkon 
lisärakentamista, mikä edistäisi Euroopan 
yhdentymistä ja maaseudun ja raja-
alueiden dynaamisuutta;

Or. en

Tarkistus 33
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että varat on 
jatkossakin kohdennettava suurelta osin 
asukasta kohti lasketun BKT:n 

3. katsoo, että covid-19-pandemian 
aiheuttamien taloudellisten, sosiaalisten 
ja työllisyyteen kohdistuvien vaikutusten 
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perusteella ja että uusien perusteiden olisi 
rajoituttava alhaiseen koulutustasoon, 
ilmastonmuutostoimiin ja siirtymiin niin, 
että keskitytään erityisesti työttömyyteen 
ja varsinkin covid-19-pandemian 
aiheuttamiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja 
työllisyyttä koskeviin vaikutuksiin;

vuoksi koheesiopolitiikalla olisi tuettava 
etenkin kriisistä eniten kärsineiden 
alojen, kuten liikenteen ja matkailun, 
kestävän elpymisen rahoittamista;

Or. en

Tarkistus 34
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että varat on 
jatkossakin kohdennettava suurelta osin 
asukasta kohti lasketun BKT:n perusteella 
ja että uusien perusteiden olisi 
rajoituttava alhaiseen koulutustasoon, 
ilmastonmuutostoimiin ja siirtymiin niin, 
että keskitytään erityisesti työttömyyteen 
ja varsinkin covid-19-pandemian 
aiheuttamiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja 
työllisyyttä koskeviin vaikutuksiin;

3. muistuttaa, että varojen 
kohdentamisen ei pitäisi perustua 
ainoastaan asukasta kohti laskettuun 
BKT-tasoon tai alhaiseen koulutustasoon 
taikka työttömyyteen, jotka luonnollisesti 
ovat jatkossakin asiaankuuluvia 
perusteita, ottaen huomioon varsinkin 
covid-19-pandemiaan liittyvät 
taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset; 
toteaa, että varojen kohdentamisessa olisi 
otettava huomioon myös alueen 
pinnanmuodostus ja erityisesti ongelmat, 
jotka liittyvät tulvariskeihin ja 
sääilmiöihin, jotka toistuvasti aiheuttavat 
vakavia inhimillisiä ja aineellisia 
vahinkoja;

Or. fr

Tarkistus 35
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3. muistuttaa, että varat on jatkossakin 
kohdennettava suurelta osin asukasta kohti 
lasketun BKT:n perusteella ja että uusien 
perusteiden olisi rajoituttava alhaiseen 
koulutustasoon, ilmastonmuutostoimiin ja 
siirtymiin niin, että keskitytään erityisesti 
työttömyyteen ja varsinkin covid-19-
pandemian aiheuttamiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja työllisyyttä koskeviin 
vaikutuksiin;

3. muistuttaa, että varat on jatkossakin 
kohdennettava suurelta osin asukasta kohti 
lasketun BKT:n perusteella, erityisesti 
alhaisen tulo- ja koulutustason alueilla, ja 
että uusien perusteiden olisi rajoituttava 
ilmastonmuutostoimiin ja siirtymiin, 
työttömyyden torjuntaan luomalla vihreitä 
työpaikkoja ja varsinkin covid-19-
pandemian aiheuttamiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja työllisyyttä koskeviin 
vaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että varat on jatkossakin 
kohdennettava suurelta osin asukasta kohti 
lasketun BKT:n perusteella ja että uusien 
perusteiden olisi rajoituttava alhaiseen 
koulutustasoon, ilmastonmuutostoimiin ja 
siirtymiin niin, että keskitytään erityisesti 
työttömyyteen ja varsinkin covid-19-
pandemian aiheuttamiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja työllisyyttä koskeviin 
vaikutuksiin;

3. muistuttaa, että varat on jatkossakin 
kohdennettava suurelta osin asukasta kohti 
lasketun BKT:n perusteella ja että uusissa 
perusteissa olisi huomioitava etupäässä 
alhainen koulutustaso, 
ilmastonmuutostoimet ja siirtymät niin, 
että keskitytään erityisesti työttömyyteen ja 
varsinkin covid-19-pandemian 
aiheuttamiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja 
työllisyyttä koskeviin vaikutuksiin; 
korostaa, että alueiden olisi myös voitava 
valtavirtaistaa ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
kaikkeen liikenteeseen ja 
infrastruktuuriin liittyvään politiikkaan, 
jolloin tällä voisi olla vaikutusta muun 
muassa metsätalouteen, merenkulkuun ja 
muihin sosioekonomisiin ja 
ympäristöalan toimintapolitiikkoihin;

Or. en

Tarkistus 37
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Maria Grapini

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että varat on jatkossakin 
kohdennettava suurelta osin asukasta kohti 
lasketun BKT:n perusteella ja että uusien 
perusteiden olisi rajoituttava alhaiseen 
koulutustasoon, ilmastonmuutostoimiin ja 
siirtymiin niin, että keskitytään erityisesti 
työttömyyteen ja varsinkin covid-19-
pandemian aiheuttamiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja työllisyyttä koskeviin 
vaikutuksiin;

3. muistuttaa, että varat on jatkossakin 
kohdennettava suurelta osin asukasta kohti 
lasketun BKT:n ja asukasta kohti 
laskettujen tulojen sekä köyhyyskriteerien 
perusteella ja että uusissa perusteissa olisi 
otettava huomioon ilmastonmuutostoimet 
ja siirtymät niin, että keskitytään erityisesti 
työttömyyteen ja varsinkin covid-19-
pandemian aiheuttamiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja työllisyyttä koskeviin 
vaikutuksiin;

Or. ro

Tarkistus 38
Rovana Plumb, Vera Tax

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että varat on jatkossakin 
kohdennettava suurelta osin asukasta kohti 
lasketun BKT:n perusteella ja että uusien 
perusteiden olisi rajoituttava alhaiseen 
koulutustasoon, ilmastonmuutostoimiin ja 
siirtymiin niin, että keskitytään erityisesti 
työttömyyteen ja varsinkin covid-19-
pandemian aiheuttamiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja työllisyyttä koskeviin 
vaikutuksiin;

3. muistuttaa, että varat on jatkossakin 
kohdennettava suurelta osin asukasta kohti 
lasketun BKT:n perusteella ja että uusien 
perusteiden olisi rajoituttava alhaiseen 
koulutustasoon, ilmastonmuutostoimiin ja 
siirtymiin niin, että keskitytään erityisesti 
työttömyyteen ja varsinkin covid-19-
pandemian aiheuttamiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja työllisyyttä koskeviin 
vaikutuksiin; korostaa, että yhteiskunnan 
kannalta liikenteen kohtuuhintaisuus, 
luotettavuus ja saavutettavuus ovat 
keskeisiä asioita;

Or. en
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Tarkistus 39
Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että varat on jatkossakin 
kohdennettava suurelta osin asukasta kohti 
lasketun BKT:n perusteella ja että uusien 
perusteiden olisi rajoituttava alhaiseen 
koulutustasoon, ilmastonmuutostoimiin ja 
siirtymiin niin, että keskitytään erityisesti 
työttömyyteen ja varsinkin covid-19-
pandemian aiheuttamiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja työllisyyttä koskeviin 
vaikutuksiin;

3. muistuttaa, että varat on jatkossakin 
kohdennettava suurelta osin asukasta kohti 
lasketun BKT:n perusteella ja että uusien 
perusteiden olisi liityttävä alhaiseen 
koulutustasoon, ilmastonmuutostoimiin ja 
siirtymiin niin, että keskitytään erityisesti 
työttömyyteen ja varsinkin covid-19-
pandemian aiheuttamiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja työllisyyttä koskeviin 
vaikutuksiin;

Or. fr

Tarkistus 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että 
luonnontilaistamispolitiikat ja terveiden 
ympäristöjen parantamiseen tähtäävät 
politiikat kulkevat yksiselitteisesti käsi 
kädessä; katsoo, että kaikella 
kaupunkitilalla, josta vihreä kaupunki-
infrastruktuuri muodostuu, on omat 
laadulliset ja ominaispiirteensä 
maantieteellisestä sijainnista, 
maanmuodoista ja maisematekijöistä 
riippuen, ja että kaikki tilat tarjoavat 
kaupungin kannalta olennaisia ekologisia 
palveluja ja arvoja, kuten sosiaalisia 
arvoja, joilla on suora vaikutus 
hyvinvointiimme, terveyteemme, 
kulttuuriimme ja mahdollisuuksiimme 
luoda sosiaalisia suhteita;
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Or. en

Tarkistus 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että varojen jakamisen olisi 
oltava vahvasti ehdollista vihreille 
arvoille, ja että erityisesti fossiilisten 
polttoaineiden suora tai epäsuora 
tukeminen rajattaisiin pois ja 
edistettäisiin niistä ja muista 
kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavista 
lähteistä luopumista sekä siirtymistä 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 
sähköistämiseen;

Or. en

Tarkistus 42
Benoît Lutgen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

4. korostaa, että infrastruktuurin, 
erityisesti matkailu- ja 
liikenneinfrastruktuurin, 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin, erityisesti 
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maaseudun digitaalisten ja 
yhteenliitettävyysinfrastruktuurien, 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä, jotta voidaan tukea matkailua, 
työ- ja etätyömahdollisuuksia sekä 
liikennemuotojen parempaa 
yhteentoimivuutta alueilla, jotka ovat 
etäällä julkisesta liikenteestä ;

Or. fr

Tarkistus 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä; katsoo, että alueilla olisi oltava 
käytössään kaikki tarvittavat keinot 
hyvien käytäntöjen, jatkotoimien ja 
kokemuksien jakamiseen 
liikenneinfrastruktuuriin liittyvistä 
aiheista, koska Euroopan alueella tehtävä 
innovaatio voisi olla myönteinen asia 
myös sen vertaisalueille;

Or. en

Tarkistus 44
Anna Deparnay-Grunenberg
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
korostaa, että infrastruktuurit, joilla 
edistetään siirtymistä kohti 
ympäristöystävällisempiä 
liikennemuotoja, kuten rautatiet, olisi 
asetettava etusijalle ja että niiden olisi 
näin ollen muodostettava suuri osa 
investoinneista; muistuttaa, että 
pyrkimyksenä on tunnistaa alueita, joilla 
infrastruktuurin kehittämisestä voidaan 
saada suuria hyötyjä;

Or. en

Tarkistus 45
Sara Cerdas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen 
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muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

ennen kaikkea syrjäisimmillä alueilla ja 
saarialueilla; muistuttaa, että 
pyrkimyksenä on tunnistaa alueita, joilla 
infrastruktuurin kehittämisestä voidaan 
saada suuria taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä hyötyjä;

Or. pt

Tarkistus 46
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen, 
erityisesti syrjäisillä alueilla, 
maaseutualueilla, saarialueilla ja 
kaikkein syrjäisimmillä alueilla; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

Or. en

Tarkistus 47
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

4. korostaa, että alueen turvaamisen 
on oltava etusijalla ja että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

Or. fr

Tarkistus 48
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ympäristöhyötyjä;

Or. en
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Tarkistus 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, 
tukemaan huonon ilmanlaadun 
parantamista sekä vähentämään niiden 
elinkaarensa aikana tuottamia 
kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, että 
liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

Or. en

Tarkistus 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että liikenneinfrastruktuuri voi vaikuttaa 
myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 

4. korostaa, että infrastruktuurin 
ilmastokestävyyden varmistaminen auttaa 
vahvistamaan infrastruktuurien kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä 
vähentämään niiden elinkaarensa aikana 
tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, 
että kestävä liikenneinfrastruktuuri voi 
vaikuttaa myönteisesti rajat ylittävään 
kanssakäymiseen sekä alueelliseen, 
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kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

kaupunki- ja paikalliseen kehitykseen; 
muistuttaa, että pyrkimyksenä on tunnistaa 
alueita, joilla infrastruktuurin 
kehittämisestä voidaan saada suuria 
hyötyjä;

Or. en

Tarkistus 51
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että Euroopan 
laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) 
koskevalla toimintapolitiikalla 
varmistetaan sosioekonominen ja 
alueellinen yhteenkuuluvuus ja 
saavutettavuus kaikkialla EU:ssa ja sen 
alueilla, mukaan lukien syrjäiset ja 
kaikkein syrjäisimmät alueet, saarialueet, 
vuoristoalueet ja harvaan asutut alueet, ja 
edistetään näin talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista; korostaa, että 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
täysimääräinen toteuttaminen on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan edistää 
kestävämpiä liikennemuotoja, kuten 
rautateitä ja sisävesiväyliä, sekä 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
käyttöönottoa ja siihen liittyvää lataus- ja 
tankkausinfrastruktuuria; toteaa, että 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
täysimääräinen toteuttaminen on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
nopeuttaa siirtymistä kohti kestävää ja 
älykästä liikkuvuutta Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 52
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää koheesiopolitiikkaa 
parhaana kumppanina pantaessa 
täytäntöön alueellisia 
ympäristöstrategioita, joilla pyritään 
liikkuvuuteen liittyvään todelliseen 
siirtymiseen kohti kestävämpää 
liikkuvuutta kaupungeissamme ja 
alueillamme; katsoo, että näillä 
strategioilla olisi tuettava erityisesti 
rautatie- ja pyöräilyinfrastruktuuria, 
mukaan lukien multimodaalisuuden 
mahdollistajat, jotta strategiat voisivat 
saavuttaa täyden tukikelpoisuuden ja 
ensisijaisen pääsyn EU:n varoihin 
kaupunkiliikenteen ja kaupunkien välisen 
liikenteen alalla. 

Or. en

Tarkistus 53
Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että alueiden välillä on 
huomattavia eroja liikennepalvelujen, 
erityisesti rautatieliikenteen, 
saatavuudessa; kehottaa näin ollen 
laatimaan strategian syrjäisten tai 
hylättyjen alueiden eristyneisyyden 
vähentämiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 54
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että liikennejärjestelmien 
parantamisella on kuitenkin myös 
haitallisia ulkoisvaikutuksia, kuten 
liikenneonnettomuudet, päästöt, 
ilmastonmuutos ja muut ympäristö- ja 
sosiaaliset vaikutukset, jotka voivat olla 
merkittäviä;

Or. en

Tarkistus 55
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. muistuttaa, että TEN-T-politiikan 
tarkistuksessa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota rajat ylittävien yhteyksien ja 
puuttuvien yhteyksien helpottamiseen, 
mikä edistää sosioekonomista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta kaikkialla 
EU:ssa; korostaa, että TEN-T-politiikan 
tarkistuksessa olisi myös pyrittävä 
poistamaan erityisesti kaupunkien 
solmukohtien pullonkauloja sekä 
parantamaan multimodaalisuutta ja 
viimeisen vaiheen infrastruktuuria ja 
siten vähentämään liikenneruuhkia 
merkittävästi ja parantamaan 
liikenneväylien tehokkuutta ja 
kestävyyttä;

Or. en
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Tarkistus 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 6/2020 
kaupunkiliikenteestä EU-alueella1 a; 
panee merkille päätelmänsä, että EU:n 
kaupungit eivät ole vielä riittävästi 
siirtyneet kohti kestävämpiä ja 
ympäristöystävällisempiä liikennemuotoja 
ja että kestävään liikkuvuuteen 
tarkoitettuja EU:n varoja ei vielä käytetä 
tehokkaasti niihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi;
_________________
1 a Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 6/2020 ”Kestävä 
kaupunkiliikenne EU:ssa: tilanteen 
merkittävä parannus edellyttää 
jäsenvaltioiden sitoutumista”. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban
_Mobility_FI.pdf

Or. en

Tarkistus 57
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käyttämään 
koheesiopolitiikkaa enemmän hyödyksi 
riskien ehkäisytoimien tukemisessa, jotta 
ilmastonmuutoksen nykyisiin ja tuleviin 
vaikutuksiin voidaan sopeutua 
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ekosysteemipohjaisten lähestymistapojen 
avulla, kehittämällä uutta 
infrastruktuuria tai mukauttamalla 
olemassa olevaa infrastruktuuria 
uudelleen ja kehittämällä 
katastrofivalmiutta alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 58
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa, että kun otetaan 
huomioon TEN-T-politiikan ja 
sosioekonomisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja toisaalta 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen välinen 
suora suhde, kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita ja sidosryhmiä on otettava 
mukaan prosessiin ja kuultava niitä, jotta 
liikenneinfrastruktuurihankkeita voidaan 
toteuttaa tehokkaammin, kestävämmin ja 
tarkoituksenmukaisemmin;

Or. en

Tarkistus 59
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja ja toteaa, että ne 
ovat erityisen tärkeitä 
kaupunkiympäristöissä, joissa asuu noin 
70 prosenttia EU:n väestöstä; korostaa, 

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja sekä kestäviä ja 
älykkäitä liikkuvuusratkaisuja ja toteaa, 
että ne ovat tärkeitä sekä tärkeitä 
kaupunki- että maaseutuympäristöissä, 
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että kaupungeissa vihreän 
infrastruktuurin elementit, kuten 
viherseinät ja -katot sekä kaupunkimetsät, 
-puutarhat ja -viljelypalstat, tuottavat 
terveyshyötyjä puhdistamalla ilmaa, 
parantamalla veden laatua ja 
vaimentamalla melua.

jotta ilmastovaikutuksia voidaan vähentää 
ja varmistaa alueellinen saavutettavuus;

Or. en

Tarkistus 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja ja toteaa, että ne 
ovat erityisen tärkeitä 
kaupunkiympäristöissä, joissa asuu noin 70 
prosenttia EU:n väestöstä; korostaa, että 
kaupungeissa vihreän infrastruktuurin 
elementit, kuten viherseinät ja -katot sekä 
kaupunkimetsät, -puutarhat ja -
viljelypalstat, tuottavat terveyshyötyjä 
puhdistamalla ilmaa, parantamalla veden 
laatua ja vaimentamalla melua.

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja ja toteaa, että ne 
ovat erityisen tärkeitä (mutta eivät 
yksinomaan) kaupunkiympäristöissä, 
joissa asuu noin 70 prosenttia EU:n 
väestöstä; korostaa, että kaupungeissa 
vihreän infrastruktuurin elementit, kuten 
viherseinät ja -katot sekä kaupunkimetsät, 
niityt, -puutarhat ja -viljelypalstat, tuottavat 
terveyshyötyjä puhdistamalla ilmaa, 
parantamalla veden laatua ja 
vaimentamalla melua. korostaa, että 
investoinnit maaseutualueiden vihreään 
infrastruktuuriin ovat yhtä tärkeitä, eikä 
niitä pidä jättää huomiotta, varsinkaan 
siksi, että ilmanlaatu on joillakin alueilla 
huono;

Or. en

Tarkistus 61
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja ja toteaa, että ne 
ovat erityisen tärkeitä 
kaupunkiympäristöissä, joissa asuu noin 70 
prosenttia EU:n väestöstä; korostaa, että 
kaupungeissa vihreän infrastruktuurin 
elementit, kuten viherseinät ja -katot sekä 
kaupunkimetsät, -puutarhat ja -
viljelypalstat, tuottavat terveyshyötyjä 
puhdistamalla ilmaa, parantamalla veden 
laatua ja vaimentamalla melua.

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja ja toteaa, että ne 
ovat erityisen tärkeitä 
kaupunkiympäristöissä, joissa asuu noin 70 
prosenttia EU:n väestöstä; korostaa, että 
kaupungeissa vihreän infrastruktuurin 
elementit, kuten viherseinät ja -katot sekä 
kaupunkimetsät, -puutarhat ja -
viljelypalstat, tuottavat terveyshyötyjä 
puhdistamalla ilmaa, parantamalla veden 
laatua ja vaimentamalla melua. toteaa, että 
vihreä infrastruktuuri luo myös yhteyksiä 
kaupunki- ja maaseutualueiden välille ja 
tarjoaa houkuttelevia asuin- ja 
työskentelypaikkoja; toteaa lisäksi, että 
kaupunkien maa-alueiden valjastaminen 
vihreän infrastruktuurin palvelukseen voi 
olla kustannustehokas ja taloudellisesti 
kannattava tapa tehdä niistä kestävämpiä, 
palautumiskykyisempiä, 
ympäristöystävällisempiä ja terveempiä;

Or. en

Tarkistus 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja ja toteaa, että ne 
ovat erityisen tärkeitä 
kaupunkiympäristöissä, joissa asuu noin 70 
prosenttia EU:n väestöstä; korostaa, että 
kaupungeissa vihreän infrastruktuurin 
elementit, kuten viherseinät ja -katot sekä 
kaupunkimetsät, -puutarhat ja -
viljelypalstat, tuottavat terveyshyötyjä 
puhdistamalla ilmaa, parantamalla veden 
laatua ja vaimentamalla melua.

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja ja toteaa, että ne 
ovat erityisen tärkeitä 
kaupunkiympäristöissä, joissa asuu noin 70 
prosenttia EU:n väestöstä; korostaa, että 
kaupungeissa vihreän infrastruktuurin 
elementit, kuten viherseinät ja -katot sekä 
kaupunkimetsät, -puutarhat ja -
viljelypalstat, tuottavat terveyshyötyjä 
puhdistamalla ilmaa, parantamalla veden 
laatua ja vaimentamalla; katsoo, että 
vihreitä infrastruktuuriratkaisuja olisi 
toteutettava innovatiivisten teknologioiden 
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ja politiikkojen avulla myös muissa kuin 
kaupunkiympäristöissä, jotta voidaan 
varmistaa ”ketään ei jätetä jälkeen” -
periaatteen noudattaminen, välttää 
ekosysteemien pirstoutuminen ja tasata 
olosuhteita seudun erilaisilla alueilla;

Or. en

Tarkistus 63
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja ja toteaa, että ne 
ovat erityisen tärkeitä 
kaupunkiympäristöissä, joissa asuu noin 70 
prosenttia EU:n väestöstä; korostaa, että 
kaupungeissa vihreän infrastruktuurin 
elementit, kuten viherseinät ja -katot sekä 
kaupunkimetsät, -puutarhat ja -
viljelypalstat, tuottavat terveyshyötyjä 
puhdistamalla ilmaa, parantamalla veden 
laatua ja vaimentamalla melua.

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja ja toteaa, että ne 
ovat erityisen tärkeitä 
kaupunkiympäristöissä, joissa asuu noin 70 
prosenttia EU:n väestöstä; korostaa, että 
kaupungeissa vihreän infrastruktuurin 
elementit, kuten viherseinät ja -katot sekä 
kaupunkimetsät, -puutarhat ja -
viljelypalstat, tuottavat terveyshyötyjä 
puhdistamalla ilmaa, parantamalla veden 
laatua ja vaimentamalla; painottaa, että 
pyöräilyinfrastruktuuriin ja muuhun 
aktiiviseen kaupunkiliikenteeseen sekä 
kohtuuhintaiseen vihreään 
joukkoliikenteeseen on investoitava 
riittävästi kansanterveyden 
parantamiseksi ja ruuhkaongelmien 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 64
Rovana Plumb, Vera Tax

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja ja toteaa, että ne 
ovat erityisen tärkeitä 
kaupunkiympäristöissä, joissa asuu noin 70 
prosenttia EU:n väestöstä; korostaa, että 
kaupungeissa vihreän infrastruktuurin 
elementit, kuten viherseinät ja -katot sekä 
kaupunkimetsät, -puutarhat ja -
viljelypalstat, tuottavat terveyshyötyjä 
puhdistamalla ilmaa, parantamalla veden 
laatua ja vaimentamalla melua.

5. kehottaa toteuttamaan vihreitä 
infrastruktuuriratkaisuja ja toteaa, että ne 
ovat erityisen tärkeitä 
kaupunkiympäristöissä, joissa asuu noin 70 
prosenttia EU:n väestöstä; suhtautuu tältä 
osin myönteisesti siihen, että monissa 
kaupungeissa pyritään yhä enemmän 
vähentämään autoliikennettä 
muokkaamalla liikennesääntöjä ja 
tiesuunnittelua jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden hyväksi; korostaa, että 
kaupungeissa vihreän infrastruktuurin 
elementit, kuten viherseinät ja -katot sekä 
kaupunkimetsät, -puutarhat ja -
viljelypalstat, tuottavat terveyshyötyjä 
puhdistamalla ilmaa, parantamalla veden 
laatua ja vaimentamalla melua.

Or. en

Tarkistus 65
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston merkitystä, jotta 
varmistetaan oikeudenmukainen, 
osallistava ja sosiaalisesti hyväksyttävä 
siirtyminen ilmastoneutraaliuteen 
”ketään ei jätetä jälkeen” -periaatetta 
noudattaen ja torjumalla energiaköyhyys; 
korostaa tarvetta tukea työntekijöiden ja 
työnhakijoiden täydennys- ja 
uudelleenkoulutusta liikennealalla 
kiinnittäen erityistä huomiota 
monimuotoisuuteen ja sukupuolten tasa-
arvoon; korostaa, että tarvitaan kestäviä 
investointeja pk-yrityksiin, älykkääseen ja 
kestävään liikkuvuuteen sekä 
ympäristöystävälliseen 
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liikenneinfrastruktuuriin;

Or. en

Tarkistus 66
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että maaseutu- ja 
välimuotoalueiden osuus EU:n koko 
alueesta on 88 prosenttia, niillä elää 55 
prosenttia EU:n väestöstä, ne tuottavat 43 
prosenttia EU:n BKT:sta ja EU:n 
työpaikoista 56 prosenttia sijaitsee niillä; 
toteaa, että maaseudun kehittäminen on 
siten keskeistä alueellisen ja 
sosioekonomisen yhteenkuuluvuuden 
kannalta; pyytää komissiota laatimaan 
maaseutustrategian, jossa on 
kokonaisvaltainen lähestymistapa 
maaseutuyhteisöjen 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen 
muun muassa ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen, mukaan lukien siirtyminen 
kestävämpiin ja älykkäämpiin 
liikennemuotoihin, osalta;

Or. en

Tarkistus 67
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa Euroopan komissiota 
tukemaan Euroopan kaupungeissa 
sijaitsevien asuntojen kunnostusasteen 
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nostamista ja energiatehokkuuden 
parantamisjärjestelmiä, koska 
kaupunkien energiasta kolmasosa 
käytetään lämmitykseen; toteaa, että kun 
otetaan huomioon vanhojen asuin- ja 
muiden rakennusten määrä 
kaupungeissa, kunnostusastetta on 
nostettava kolmin- tai viisinkertaiseksi, 
jotta päästään lähemmäs Pariisin 
sopimuksen mukaista 1,5 asteen 
skenaariota;

Or. en

Tarkistus 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
olisi oltava vahvempi rooli tuettaessa 
riskinehkäisytoimenpiteitä, joissa 
keskitytään ilmastonmuutoksen nykyisiin 
ja tuleviin vaikutuksiin sopeutumiseen, ja 
siinä voitaisiin huomioida muun muassa 
ekosysteemilähestymistavat ja luontoon 
perustuvat ratkaisut uusien 
infrastruktuurien kehittämiseksi; katsoo, 
että koheesiopolitiikalla olisi myös voitava 
mukauttaa olemassa olevaa 
infrastruktuuria, jotta 
ilmastonmuutostoimenpiteet voidaan 
todella toteuttaa alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 69
Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa matkailualalla 
käynnissä olevista perinpohjaisista 
muutoksista, jotka ovat covid-19:n 
vaikutuksesta nopeutuneet, eli kysynnän 
suuntautumisesta paikallisempaan ja 
vihreämpään tarjontaan sekä 
pienimuotoisempiin matkailurakenteisiin; 
painottaa, että tässä yhteydessä 
maaseutumatkailu auttaa todella 
lisäämään taantuneiden alueiden 
arvostusta sillä edellytyksellä, että 
alueiden eristäytyneisyyden 
vähentämiseksi tehdään investointeja;

Or. fr

Tarkistus 70
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa uuden vihreän 
teknologian merkitystä kestävälle, 
älykkäälle ja automatisoidulle 
liikkuvuudelle ja logistiikalle kaikissa 
liikennemuodoissa, myös lipunmyynnin ja 
saumattomien 
liikkuvuusteknologiapalvelujen avulla;

Or. en

Tarkistus 71
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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5 a. kehottaa osoittamaan 
talousarviosta erityisiä varoja 
matkailualaa varten, jotta voidaan 
vahvistaa pk-yritysten asemaa ja parantaa 
kyseisen alan tarjoamia mahdollisuuksia; 

Or. ro

Tarkistus 72
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että harvaan asutuilla 
alueilla, joilla on yleensä puutetta 
laadukkaasta liikenneinfrastruktuurista 
ja -palveluista, kansalaiset ovat yksityisten 
ajoneuvojensa varassa; muistuttaa, että 
julkisia joukkoliikennepalveluja olisi 
tihennettävä näiden harvaan asuttujen 
alueiden yhteyksien ja saavutettavuuden 
parantamiseksi; kehottaa komissiota 
ottamaan nämä erityispiirteet huomioon 
älykästä ja kestävää liikkuvuutta 
koskevissa liikennealan 
lainsäädäntöaloitteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita sisällyttämään nämä tarpeet 
ja haasteet kansallisiin suunnitelmiinsa;

Or. en

Tarkistus 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota, jäsenvaltiota 
ja soveltuvin osin alue- ja 
paikallisviranomaisia käyttämään 
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koheesiopolitiikkaa liikenne- ja 
infrastruktuurihankkeiden 
toteuttamisessa siten, että ihmisten 
liikkuvuuden tarpeeseen vastataan 
luontoa ja sen ekosysteemeitä 
äärimmäisesti kunnioittaen; katsoo, että 
komission, jäsenvaltioiden ja soveltuvin 
osin alue- ja paikallisviranomaisten olisi 
aina pyrittävä löytämään paras tasapaino 
infrastruktuurin parantamisen ja 
lisärakentamisen sekä luonnon ja 
ekosysteemien suojelun välillä;

Or. en

Tarkistus 74
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kannustaa tukemaan kestävää 
siirtymistä maanteiltä rautatie- ja 
sisävesiliikenteeseen Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman mukaisesti; kehottaa 
kohdentamaan koheesiorahoitusta 
ensisijaisesti toimiin, joilla tuetaan 
multimodaalisia ja digitaalisia ratkaisuja 
ja toimiin, joilla rakennetaan, 
parannetaan ja täydennetään rautatie- ja 
sisävesiliikenteen infrastruktuuriyhteyksiä 
satamiin ja muihin multimodaalisiin 
keskuksiin liikennemuotosiirtymän 
helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 75
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kannattaa koheesiorahoituksen 
käyttöä kestävään kaupunkiliikenteeseen 
esimerkiksi nykyisten kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmien avulla 
ja katsoo, että tällaisen rahoituksen 
määrää olisi lisättävä, jotta useammat 
kaupunkialueet voisivat hyötyä siitä; 
kannustaa kehittämään edelleen 
tehokkaita ratkaisuja kestävään 
liikkuvuuteen myös maaseudulla ja 
harvemmin asutuilla alueilla;

Or. en

Tarkistus 76
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. suhtautuu myönteisesti yhteiseen 
sääntökirjaan, joka kattaa nyt seitsemän 
EU:n rahastoa, joita hallinnoidaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
(”hallinnointiyhteistyö”). suhtautuu 
myönteisesti myös komission ehdotukseen 
kevyemmästä valvonnasta koskien 
ohjelmia, joiden tuottamat tulokset ovat 
hyviä, mikä tarkoittaisi tukeutumista 
kansallisiin järjestelmiin aiempaa 
enemmän ja yhtenäisen tarkastusmallin 
laajentamista päällekkäisten tarkastusten 
välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 77
Rovana Plumb, Vera Tax
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Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa paikallis- ja 
alueviranomaisten asemaa 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja 
siihen sopeutumisessa kokonaisvaltaisten 
alueellisten integrointistrategioiden 
kautta kestävän kehityksen takaamiseksi 
”ketään ei jätetä jälkeen” -periaatetta 
noudattaen;

Or. en

Tarkistus 78
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, 
Johan Danielsson

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa, että innovointi ja 
digitalisaatio ovat keskeisessä asemassa 
liikennealan hiilestä irtautumisessa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden mukaisesti; korostaa tarvetta 
vahvistaa koheesiorahaston 
rahoitustukea, jota annetaan 
vähäpäästöisiä ja päästöttömiä 
liikkuvuusratkaisuja koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille erityisesti 
kaikkien liikennemuotojen kehittyneisiin 
teknologioihin ja älykkääseen 
liikkuvuuteen liittyen, mukaan lukien 
vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten akut ja 
vety, sekä kestävän infrastruktuurin 
hankkeet; kehottaa jättämään fossiilisiin 
polttoaineisiin tehtävät investoinnit 
koheesiopolitiikan rahoituksen 
ulkopuolelle;

Or. en
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Tarkistus 79
Rovana Plumb, Vera Tax

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. muistuttaa, että on tärkeää tukea 
matkailualaa erityisesti investoinneilla, 
jotka edistävät alan ja sen arvoketjujen 
elpymistä sekä pitkän aikavälin 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, tukemalla 
niillä toimia, joilla edistetään kestävää, 
saavutettavaa, innovatiivista ja 
digitaalista matkailua, mukaan lukien 
ekomatkailu, maatilamatkailu, 
merimatkailu, kulttuurimatkailu, 
polkupyörämatkailu ja rautatiematkailu;

Or. en

Tarkistus 80
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. pitää myönteisenä uutta hankkeita 
koskevaa kehystä, jolla otetaan käyttöön 
ohjelmaviranomaisten ja komission 
välisen toimintapoliittisen vuoropuhelun 
muodossa toteutettavat vuotuiset 
tuloksellisuusarvioinnit;

Or. en

Tarkistus 81
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini
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Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. katsoo, että tehokas ja 
kohtuuhintainen julkinen liikenne on 
keskeistä kestävän kaupunkiliikenteen ja 
maaseudun liikkuvuuden kannalta; 
korostaa tarvetta lisätä paikallisen ja 
alueellisen tason sekä rajat ylittävien 
alueiden tukea julkisen liikenteen 
verkoille ja kalustolle, sillä se on tehokas 
vähäpäästöiseen liikkuvuuteen siirtymisen 
väline erityisesti suurkaupungeissa ja 
tukea myös yhteyksiä maaseutualueilla 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseksi; kannustaa tukemaan 
kattavaa pyöräily- ja 
kävelyinfrastruktuurin taloudellisesti;

Or. en

Tarkistus 82
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. korostaa, että syrjäisimmät alueet 
hyötyvät edelleen erityisestä EU:n tuesta.

Or. en

Tarkistus 83
Vera Tax, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. katsoo, että henkilöliikenteen olisi 
oltava todellinen vaihtoehto yksilöllisille 
liikennemuodoille sekä lyhyille ja 
keskipitkille lennoille; kannustaa siksi 
toimenpiteisiin ja taloudelliseen tukeen, 
jotta paikallisia, alueellisia ja alueiden 
välisiä rautateitä voidaan ottaa uudelleen 
käyttöön, parantaa rajat ylittävää 
yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja 
kansallisten viranomaisten välillä, ottaa 
uudelleen käyttöön eurooppalainen 
yöjunaverkosto, kehittää yhtenäinen ja 
avoin lippujen varausjärjestelmä ja 
edistää kestävää matkailua; kannustaa 
tekemään rautatieliikenteestä halvempaa, 
tehokkaampaa ja houkuttelevampaa sekä 
toimimaan onnettomuuksien ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi;

Or. en


