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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. toteaa, että Verkkojen Eurooppa -väline (CEF) on yhteinen, keskitetysti hallinnoitu 
rahoitusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää suorituskykyisen, kestävän ja 
yhteenliitetyn Euroopan laajuisen verkon (TEN) kehittämistä liikenteen, energian ja 
digitaalisten palvelujen aloilla;

B. ottaa huomioon, että Verkkojen Eurooppa -välineessä keskitytään helpottamaan rajat 
ylittäviä yhteyksiä ja poistamaan pullonkauloja ja että sillä luodaan selvää EU-tason 
lisäarvoa helpottamalla valtioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia;

C. toteaa, että vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen luonnos 
sisältää sotilaallisen liikkuvuuden tukemiseen tarkoitetut uudet määrärahat Verkkojen 
Eurooppa -välineen liikenteen alan budjettikohdassa;

D. katsoo, että on erittäin toivottavaa säilyttää Verkkojen Eurooppa -välineen tehokkuus ja 
parantaa sitä edelleen;

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että komission sekä unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisessä tiedonannossa sotilaallisen 
liikkuvuuden toimintasuunnitelmasta tunnustetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) strateginen merkitys unionin infrastruktuurin yhdistämisessä tiukat 
turvallisuusvaatimukset ja -tason täyttävän nopean ja saumattoman liikkuvuuden 
edistämiseksi koko mantereella ja siten sisämarkkinoiden edelleen kehittämiseksi;

2. katsoo, että tehokas ja vaikuttava sotilaallinen liikkuvuus vahvistaa unionin valmiuksia 
reagoida nopeasti hätätilanteisiin, kuten humanitaarisiin kriiseihin, 
luonnonkatastrofeihin tai siviilivalmiustarpeisiin;

3. tukee voimakkaasti päätöstä asettaa sotilaallisen liikkuvuuden määrärahat Verkkojen 
Eurooppa -välineen keskitetyn hallinnoinnin piiriin kaksikäyttöistä liikkuvuutta 
koskevaa tavoitetta varten, ja katsoo, että se lisää tehokkuutta; panee merkille 
sotilaallisen liikkuvuuden täytäntöönpanoa edeltävät toimintasuunnitelman alustavat 
toimet ja toteaa, että täytäntöönpano perustuu sotilaallisten vaatimusten määrittämiseen 
ja niistä sopimiseen ja joita seuraa TEN-T-verkon myös sotilaallisiin kuljetuksiin 
soveltuvien tieosuuksien kartoittaminen ja luettelon laatiminen ensisijaisista hankkeista 
sekä TEN-T-verkkoon sovellettavien teknisten vaatimusten mahdollinen päivittäminen 
näiden yhteydessä;

4. painottaa, että on tarpeen lisätä näiden toimien selkeyttä; kehottaa komissiota siksi 
hyväksymään 31. joulukuuta 2019 mennessä delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 
edelleen sotilaallisia vaatimuksia, luetteloidaan TEN-T-verkon sotilaskuljetuksiin 
soveltuvat osat ja ensisijaiset kaksikäyttöiset infrastruktuurihankkeet sekä 
arviointimenettelyt, jotka koskevat sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvien toimien 
tukikelpoisuutta ja myöntämisperusteita;



PE626.673v04-00 4/7 AD\1165649FI.docx

FI

5. korostaa, että infrastruktuurin ominaisuuksilla, esimerkiksi painorajoituksilla ja vapailla 
alikulkukorkeuksilla, on merkittävä vaikutus liikkuvuuden nopeuteen; huomauttaa, että 
saumaton liikkuvuus ja logistiikka ovat välttämättömiä sotilaalliselle toiminnalle 
samoin kuin henkilö- ja tavaraliikenteelle; katsoo, että toimintasuunnitelman 
täytäntöönpano mahdollistaa siviililiikenneverkon hyötymisen lisääntyneestä verkon 
kapasiteetista ja multimodaalisten yhteyksien edistämisen;

6. huomauttaa, että sotilaallisen liikkuvuuden määrärahoista rahoitettavien puolustusalan 
hankkeiden on noudatettava tiukasti Verkkojen Eurooppa -välineestä annetussa 
asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, edellytyksiä ja menettelyjä ollakseen tukikelpoisia; 
korostaa, että TEN-T-verkon sotilaallisiin kuljetuksiin soveltuvien osuuksien 
määrittämisessä on ehdoitta maksimoitava siviili- ja sotilasalojen välinen synergia ja 
noudatettava kaksikäytön periaatetta; korostaa, että rahoitusta olisi voitava käyttää 
sotilaallisen liikkuvuuden määrärahoista liikenneinfrastruktuurin mukauttamiseen niin 
TEN-T-verkon ydinosuuksilla kuin kattavilla osuuksilla;

7. korostaa, että sotilaallisen liikkuvuuden hankkeiden täytäntöönpano edellyttää 
jäsenvaltioiden yhteistyön lisäämistä; tähdentää, että yhteistyöhön on kannustettava niin 
siviili- kuin sotilasalalla;

8. katsoo, että lentoasemia ja satamia lukuun ottamatta infrastruktuurin kaksikäyttö 
mukaan lukien tapaukset, joissa on kyse yhteyksistä puolustusteollisuudelle tärkeille
teollisuusalueille, on välttämätön ennakkoedellytys, jotta siviililiikenneverkko hyötyisi 
toimintasuunnitelmasta ja sotilaallisen liikkuvuuden määrärahoista; on näin ollen 
vakaasti sitä mieltä, että Verkkojen Eurooppa -välineen sotilaallisen liikkuvuuden 
määrärahoista rahoitettujen hankkeiden olisi oltava tukikelpoisia vain, jos ne parantavat 
jo olemassa olevaa siviili-infrastruktuuria ja TEN-T-verkon hankkeita ja jos ne 
mahdollistavat infrastruktuurin kaksikäytön, jotta Verkkojen Eurooppa -välineessä 
voitaisiin keskittyä edelleen siviiliväestön tarpeisiin, kuten älykkään liikenteen 
kehittämisen edistämiseen TENT-T-verkon varrella tai turvallisuus- ja 
pelastuspalvelutoimintaa koskevan liikenneinfrastruktuurin saavutettavuuden ja 
saatavuuden parantamiseen;

9. edellyttää, että on sovittava erityisestä koordinoinnista ja vaihdettava kokemuksia sekä 
mukautettava nykyisiä yhdenmukaistettuja siviilialan sääntöjä, jos infrastruktuuria 
käytetään myös vaarallisten tavaroiden kuljettamiseen, jotta voidaan ehkäistä 
onnettomuusriski ja optimoida siten koko verkon turvallisuus;

10. katsoo, että jotta EU:n varojen käyttö olisi mahdollisimman tehokasta, on kaikkien 
Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitettujen yhteistä etua koskevien 
liikennehankkeiden suunnitteluvaiheeseen sisällytettävä tarvittaessa sotilaallisen 
liikkuvuuden tekniset vaatimukset, jotta vältyttäisiin tarpeettomilta vain sotilaallisia 
tarkoituksia varten tehdyiltä infrastruktuurin parannuksilta myöhemmässä vaiheessa ja 
siten epätaloudelliselta varojen käytöltä;

11. toteaa, että TEN-T-verkon suunnittelussa on toistaiseksi otettu huomioon ainoastaan 
siviilitoimintaan liittyviä tavoitteita, ja katsoo, että lisäinvestoinnit verkon varrella, 
esimerkiksi rajat ylittäviin hankkeisiin tai kriittiseen infrastruktuuriin, voisivat tuottaa 
merkittäviä etuja sotilaalliselle liikkuvuudelle ja edistää TEN-T-verkon ydinosuuksien 
saamista valmiiksi vuoteen 2030 mennessä ja kattavan verkon saamista valmiiksi 
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vuoteen 2050 mennessä;

12. katsoo, että kaikissa Verkkojen Eurooppa -välineen sotilaallisen liikkuvuuden 
määrärahoihin perustuvissa rahoitusosuuksissa on mahdollisuuksien mukaan asetettava 
etusijalle multimodaaliset hankkeet, koska vuonna 2017 toteutetun pilottianalyysin 
mukaan ne luovat eniten mahdollisuuksia kaksikäytölle, sekä rajat ylittävät hankkeet, 
sillä niiden avulla voidaan vastata puuttuviin yhteyksiin ja pullonkauloihin, jotka ovat 
suurimmat tämänhetkiset fyysiset esteet sekä siviiliväestön että siirrettävien 
sotilasjoukkojen ja raskaan sotilaskaluston nopealle ja saumattomalle liikkuvuudelle; 
painottaakin, että verkon jatkuvuudella ja kunnolla sekä sen yhteentoimivuudella ja 
intermodaalisuudella on keskeisen tärkeä merkitys;

13. muistuttaa, että useita puolustusalalla käytettyjä teknologioita, kuten internetiä, on 
onnistuneesti muunnettu siviilialan käyttöön; korostaa, että telemaattisiin 
sovellusjärjestelmiin, kuten ERTMS:ään ja SESARiin, perustuvien älykkäiden 
liikennejärjestelmien ja Galileoon/EGNOsiin/GOVSATCOMiin liittyvien 
teknologioiden käyttöönotto on yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista 
siviililiikenteen alalla; katsoo tämän vuoksi, että toimintasuunnitelman tulevissa 
tarkastuksissa on viime kädessä selvitettävä, voidaanko siviililiikenteessä hyödyntää 
sotilasalalla toteutettuja toimia näihin haasteisiin vastaamiseksi esimerkiksi 
kyberturvallisuuden ja suojatun tietoliikenneyhteyden aloilla;

14. korostaa satamien merkitystä unionin yhteyspisteinä Nato-liittolaisiinsa ja Euroopan 
sisäisten yhteyksien tai lyhyiden meriyhteyksien kannalta; korostaa, että on myös 
luotava tai kohennettava infrastruktuuria, jotta voidaan ottaa vastaan ja tankata 
sotilasaluksia;

15. muistuttaa, että etenkin hätätapauksissa tarvitaan yhtenäistä ja asianmukaista tullaus- ja 
verosääntelyä, etenkin arvonlisäveron yhteydessä, jossa sotilasmateriaalin ja vastaavien 
tavaroiden kuljettamiseen sovelletaan nopeutettua ja yksinkertaistettua menettelyä;

16. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä maksimoidakseen rajat ylittävän 
maantieliikenteen kaksikäytön tehokkuus ja vähentääkseen hallinnollisia kustannuksia.
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