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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

A. toteaa, että temaattisella keskittymisellä, jonka avulla pyritään parantamaan Euroopan 

rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) tehokkuutta ja tukemaan alueiden 

pyrkimyksiä Eurooppa 2020 -strategian toteutuksessa, on keskitytty nimenomaisesti 

temaattiseen tavoitteeseen 7 liittyviin investointeihin, jotka koskevat 

liikenneinfrastruktuurin laadun parantamista ja myös olemassa olevan infrastruktuurin 

tehokasta käyttöä; 

B. toteaa, että jäsenvaltioiden välisten erojen alituisen kasvun estämiseksi 

koheesiopolitiikkaa on vahvistettava muun muassa kasvattamalla unionin talousarviota; 

C. toteaa, että koheesiorahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) antavat tukea sekä 

Euroopan laajuisten liikenneverkkojen että niiden ulkopuolisen alueellisen ja paikallisen 

liikenneinfrastruktuurin kehittämiselle etenkin vähiten kehittyneissä jäsenvaltioissa ja 

alueilla, joilla tarvitaan edelleen huomattavia toimia puuttuvien yhteyksien luomiseksi, 

pullonkaulojen poistamiseksi ja liikkuvan kaluston nykyaikaistamiseksi; 

D. toteaa, että liikenneala ja sen infrastruktuuri ovat keskeisiä ja tärkeitä tekijöitä kaikkien 

maiden kehityksen sekä jäsenvaltioiden väestön hyvinvoinnin kannalta, ja sen vuoksi 

liikenneala on edelleen yksi keskeisistä investointialoista, joka edistää kasvua, 

kilpailukykyä ja kehitystä vahvistamalla EU:n kaikkien alueiden taloudellista 

potentiaalia, tukemalla sisämarkkinoita ja edistämällä näin taloudellista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta, tukemalla sisämarkkinoita ja tukemalla siten yhteenkuuluvuutta, 

yhdentymistä ja sosiaalista ja taloudellista osallisuutta, torjumalla alueiden välistä 

epätasapainoa, helpottamalla palveluiden ja koulutuksen saatavuutta syrjäisimmillä 

alueilla, joita tällä hetkellä uhkaa väestökato, ja vahvistamalla liiketoiminnan 

käynnistämis- ja kehittämisverkostoja; 

E. toteaa, että olennaisen osan ydinverkkokäytävien kehittämistä muodostavat osatekijät, 

kuten vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri (latauslaitteet) ja älykkäät ja 

innovatiiviset liikennejärjestelmät, ja että ydinverkkokäytävien kehitystyö on keskeisen 

tärkeässä asemassa koko liikennejärjestelmän hiilestä irtautumisen mahdollistajana; 

F. toteaa, että Verkkojen Eurooppa ‑ välineen kautta on myönnetty 24 miljardia euroa 

erityisesti rautatiehankkeisiin rahoituskaudella 2014–2020; 

G. toteaa, että Verkkojen Eurooppa ‑ välineen liikenneohjelman kokonaisbudjetti kaudelle 

2014–2020 on 24,05 miljardia euroa ja siitä 11,305 miljardia on käytettävissä erityisesti 

koheesiorahaston rahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden alueilla toteutettaviin 

hankkeisiin; 

H. toteaa, että kestävillä investoinneilla on ratkaisevan tärkeä rooli paitsi 

kapasiteettirajoitteisiin ja heikentyvään infrastruktuuriin puuttumisessa myös 

pitkäaikaisen ylläpidon järjestämisessä; 



 

PE616.793v02-00 4/8 AD\1148600FI.docx 

FI 

I. toteaa, että jäsenvaltioiden yhteisenä haasteena on liikenneinfrastruktuurin rahoitus 

tiukalla budjetilla sekä sellaisen verkon luominen, joka integroi ja liittää eri 

liikennemuodot toisiinsa entistä paremmin ja takaa tehokkaat liikennepalvelut ja 

matkustajaturvallisuuden; 

J. toteaa, että suurinta osaa liikenteelle osoitettavista EU:n varoista hallinnoivat 

komissiossa muut pääosastot kuin liikenteen ja liikkumisen pääosasto, mikä ei edistä 

yhdenmukaisen lähestymistavan noudattamista Euroopan laajuisen liikenneverkon 

valmiiksi saattamisessa; 

1. panee merkille, että edelleen on saavutettu varsin rajoitettua kehitystä Euroopan 

laajuisten keskeisten ydinliikenneverkkojen loppuunsaattamisessa EAKR:n ja 

koheesiorahaston alaisuudessa suunnitelluilla hankkeilla ja hankkeita on valittu hyvin 

vähän; pitää valitettavana, että täytäntöönpano on nykyisellä ohjelmakaudella 

viivästynyt, millä on ollut merkittävä kielteinen vaikutus rautatieliikennettä koskeviin 

investointeihin. kehottaa komissiota siksi tutkimaan, miten tämänhetkiset 

täytäntöönpanon rajoitukset voitaisiin poistaa, ja kehottaa sitä ehdottamaan tapoja lisätä 

hankkeiden valintaa; 

2. muistuttaa, että asetukset ja komission kanssa tehdyt kumppanuussopimukset 

velvoittivat kaikki jäsenvaltiot esittämään vuoteen 2030 ulottuvat liikennestrategiansa 

vuoden 2016 loppuun mennessä; kehottaa siksi komissiota esittämään parlamentille 

arvion kansallisten strategioiden, kansallisten toimintaohjelmien ja Euroopan laajuisten 

liikenneverkkojen ehdotuksista ja laatimaan ja julkistamaan epävirallisen 

liikennestrategian, joka perustuu jäsenvaltioiden kumppanuussopimusten puitteissa 

laatimiin kansallisiin strategioihin; kehottaa komissiota myös laatimaan ja julkistamaan 

Euroopan laajuisesta liikenneverkosta kartoituksen, joka sisältää rahoituskausien 

2007-2013 ja 2014–2020 aikana jäsenvaltioiden toimenpideohjelmien puitteissa 

toteutetut tai ehdotetut liikennehankkeet, ja kehottaa päivittämään kartoitusta jatkuvasti; 

kehottaa tilintarkastustuomioistuinta laatimaan hankkeiden toteutuksesta jäsenvaltioissa 

erityiskertomuksia, joissa käsitellään hankkeiden valmisteluaikaa, hankintamenettelyjä, 

toteutettavuustutkimuksista ja tekniikasta aiheutuvia kustannuksia sekä 

rakennuskustannuksia ja taloudellista tehokkuutta; kehottaa komissiota lisäksi ottamaan 

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen huomioon ja arvioimaan, onko 

mahdollista jakaa parhaita käytänteitä, jotta voitaisiin yhtenäistää toimintatapoja ja 

selvittää tavanomaiset kustannukset ja siten edistää EU:n varojen järkevää käyttöä;  

3. kehottaa komissiota arvioimaan sisäisiä hallinnollisia sääntöjään, jotta liikenteen ja 

liikkumisen pääosasto voisi osallistua nykyistä tiiviimmin liikenteeseen liittyviä 

hankkeita ja menettelyjä koskevaan päätöksentekoon; kehottaa komissiota myös 

arvioimaan, olisiko asiasta vastaavien pääosastojen mahdollista osallistua liikennettä 

käsitteleviin toimenpideohjelmiin nykyistä enemmän ja tiiviimmin, mikä parantaisi 

Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevan sääntelyn täytäntöönpanoa; 

4. kehottaa komissiota hyödyntämään edellä mainitun arvioinnin tuloksia vuoden 2020 

jälkeisissä liikennepolitiikkaa koskevissa asetuksissa; 

5. korostaa, että monet jäsenvaltiot ovat edelleen jäljessä pyrittäessä saavuttamaan EU:n 

yhteiset liikennepolitiikan tavoitteet, jotka liittyvät päästöjen vähentämiseen ja 

liikennemuotosiirtymään rautateille ja kestäville vesiväylille etenkin, kun verrataan 
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Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioita läntisiin jäsenvaltioihin; toteaa, etteivät niiden 

erityistarpeet vastaa aina EU:n investointien prioriteetteja, ja kehottaa siksi 

mahdollistamaan tarvittavan komission tuen ja avun rahoitettaessa liikennehankkeita 

EAKR:n ja koheesiorahaston avulla sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin 

investointiohjelmien tukemisen; suosittelee myös, että komissio antaa teknistä apua 

valtioille, jotka ovat jäämässä jälkeen unionin keskeisten liikennealan tavoitteiden 

saavuttamisessa; 

6. kehottaa antamaan jatkuvaa ja tasapainoista tukea Euroopan laajuisille keskeisille 

ydinliikenneverkoille ja horisontaalisille prioriteeteille ja kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita hyödyntämään täysin Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 

potentiaalia eurooppalaisissa rajat ylittävissä infrastruktuurihankkeissa, jotta voidaan 

saattaa valmiiksi Euroopan laajuinen keskeinen ydinliikenneverkko ja jotta voidaan 

ylläpitää, kehittää ja uusia nykyistä infrastruktuuria ja integroida kansalliset 

liikenneverkot entistä paremmin rajat ylittäviin yhteyksiin kiinnittäen huomiota 

yhteenliitettävyyteen, intermodaalisuuteen ja yhteentoimivuuteen; korostaa tässä 

yhteydessä tarvetta riittäviin talousarviomäärärahoihin ja rakenteeltaan selkeisiin 

liikenne- ja koheesiopolitiikan rahoitusohjelmiin vuoden 2020 jälkeen ja kehottaa 

keskittymään tässä alueellisten rajatylittävien yhteyksien purettuihin ja hylättyihin 

osuuksiin; 

7. panee merkille rahoitusta yhdistävän lähestymistavan entistä laajemman soveltamisen; 

kehottaa kuitenkin lisäämään merkittävästi parhaiden käytäntöjen vaihtoa, teknistä apua 

sekä jäsenvaltioille tarkoitettuja valmistelevia työkaluja rahoitusvälineitä koskevan 

tiedon levittämiseksi; muistuttaa, etteivät rahoitusvälineet ole aina asianmukaisia 

rautateihin ja sisävesiväyliin liittyvien hankkeiden ja rajat ylittävien hankkeiden 

rahoittamiseksi ja että pienillä mailla on vaikeuksia julkisen ja yksityisten sektorin 

välisten kumppanuuksien toteuttamisessa; korostaa tässä yhteydessä tarvetta lisätä 

julkista ja yksityistä rahoitusta, jotta Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkko 

valmistuisi vuoteen 2030 mennessä; korostaa myös tarvetta pitää yllä EU:n rahastojen 

merkittävää avustusosaa, koska avustukset ovat edelleen keskeinen väline yksityisen 

rahoituksen saamisessa ja jäsenvaltioiden välisten erojen umpeenkuromisessa sekä sen 

takaamisessa, että voittojen ja tappioiden jakautuminen julkisen ja yksityisen sektorin 

sijoittajien kesken on oikeudenmukaisessa tasapainossa; suosittelee, että komissio 

määrittelee kullekin liikennemuodolle räätälöityjä uusia rahoitusvälineitä ja 

jäsenvaltioiden yksilöllisiä tarpeita, jotta voidaan varmistaa yhteenliitettävyys EU:n 

alueella sekä entistä tehokkaammat ja turvallisemmat liikennepalvelut; korostaa 

kuitenkin, ettei uusia EU:n rahoitusvälineitä tai rahastoja voida luoda liikennepolitiikan 

rahoituksen tai muiden liikenteeseen osoitettujen määrärahojen kustannuksella; 

8. ottaa huomioon EU:n liikennepolitiikan maailmanlaajuisilla markkinoilla kohtaamat, 

erityisesti uusiin teknologioihin, älykkäisiin liikennejärjestelmiin ja lisääntyvään 

kilpailuun liittyvät tulevaisuuden haasteet ja painottaa, että on tärkeää säilyttää ainakin 

nykyistä vastaava rahoituksen taso investoitaessa EU:n liikennehankkeisiin; 

9. kehottaa osoittamaan koheesiopolitiikan varoja multimodaalisen infrastruktuurin 

kehittämiseen, mihin kuuluu myös tuki esimerkiksi multimodaaliterminaalien 

suunnitteluun ja eri liikennemuotoja yhdistävien älykkäiden liikennejärjestelmien 

kehittämiseen; 
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10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan hankkeiden yhteisrahoitusta seuraavalla 

ohjelmakaudella ”käytä tai menetä” ‑ periaatteen mukaisesti; 

11. kannustaa jäsenvaltioita ja alueita soveltamaan tieverkostomaksuihin ”käyttäjä ja 

saastuttaja maksaa” -periaatetta, jotta voidaan kannustaa vihreään logistiikkaan sekä 

tuottaa tuloja, jotka voivat kompensoida vaikutuksia niihin julkisiin talousarvioihin, 

joita asia koskee; 

12. kannattaa riittävien resurssien kohdentamista tutkimukseen ja liikenneturvallisuutta 

Euroopassa edistäviin ohjelmiin ja hankkeisiin liikenneturvallisuutta koskevan Vallettan 

julistuksen mukaisesti; 

13. kannustaa komissiota, jäsenvaltioita ja alueita tukemaan entistä vahvemmin 

polkupyöräinfrastruktuuria, kuten EuroVelo-verkoston kehittämistä edelleen, ja tässä 

yhteydessä myös rautatieyhteyksiä Euroopassa; 

14. korostaa tarvetta varmistaa, että riittävästi resursseja on saatavilla tukemaan kaupunkien 

kestävää liikkuvuutta, älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämistä, pyöräilijöille ja 

jalankulkijoille suunnattuja hankkeita ja liikenteen esteettömyyden parantamista 

vammaisten henkilöiden kannalta. 
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