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EHDOTUKSET

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

1. panee merkille komission talousarvioesityksen liikenteen alalla; pitää valitettavana, että 
neuvosto vaatii summittaisia leikkauksia; vaatii EU:n liikennealalle kunnianhimoista 
talousarviota, jossa otetaan huomioon EU:n liikennepolitiikkaan liittyvät uudet haasteet 
ja nykyiset poliittiset painopisteet;

2. katsoo, että on aika muuttaa perusteellisemmin EU:n liikennealan rahoitusta siten, että 
vuoteen 2050 mennessä voidaan luoda päästötön liikenneala ja taata, että se on täysin 
Pariisin sopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen; pitää äärimmäisen 
tärkeänä rahoituksen korkeaa tasoa sekä varojen tulossuuntautunutta ja tehokasta 
käyttöä Horisontti 2020 -ohjelman liikennelohkossa ja näitä tavoitteita edistävissä 
ohjelmissa ja yhteisyrityksissä; korostaa hiilestä irtautumisen ja digitalisaation alojen 
hankkeiden ja ohjelmien merkitystä, vaatii niille riittävää rahoitusta ja pyytää 
asettamaan ne etusijalle; kehottaa komissiota edistämään logistiikan digitalisaatiota; 
katsoo, että tässä uudistuksessa on otettava täysin huomioon heikossa asemassa olevien 
yhteiskuntaryhmien ja alueiden tarpeet, jotta siirtymä olisi oikeudenmukainen ja 
osallistava; korostaa, että rahoituksella on varmistettava liikenneyhteyksien ja liikenteen 
tehokkuuden parantaminen;

3. korostaa, että unionin liikennepolitiikka on erittäin tärkeää taloudellisen, sosiaalisen ja 
ympäristön kestävyyden kannalta ja että siksi ensisijaisena olisi pidettävä hankkeiden 
laatua, niiden kansalaisille ja yrityksille tuottamaa hyötyä sekä niiden kestävyyttä eikä 
niiden määrää tai kokoa; tähdentää, että EU:n liikennepolitiikka tarvitsee asianmukaisen 
ja riittävän rahoituksen, jotta voidaan turvata Euroopan kasvu, työpaikat ja kilpailukyky, 
myös maantieteellisesti syrjäisemmillä alueilla, ja lisätä investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin sekä sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen; korostaa, että on 
kehitettävä politiikan, rahoituksen ja hallintomenettelyjen välisiä yhteyksiä, jotta 
voidaan lisätä suurten infrastruktuurihankkeiden tehokkuutta;

4. korostaa EU:n liikennepolitiikan ja investointien ratkaisevaa roolia pyrittäessä 
edistämään ja lisäämään alueellista, sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta 
EU:ssa ja varmistamaan EU:n kaikkien alueiden, myös syrjäisten alueiden, 
syrjäisimpien alueiden, saarten, reuna-alueiden, vuoristoalueiden ja rajaseutujen sekä 
väestökadosta kärsivien ja harvaan asuttujen alueiden, saavutettavuus ja 
yhteenliitettävyys;

5. huomauttaa, että julkisilla investoinneilla maantie-, rautatie-, lento- ja meriliikenteeseen 
on positiivinen vaikutus sisämarkkinoihin ja Euroopan talouteen, josta on tultava johtaja 
maailmanlaajuisesti;

6. korostaa, että EU:n liikenneinfrastruktuuripolitiikassa on paremmin yhdistämään 
toisiinsa seuraavat näkökohdat:

– käytävien ja kattavan verkon välisen yhteenliitettävyyden ja rajatylittävien yhteyksien 
on oltava painopiste,

– intermodaalisuus olisi asetettava hankepäätösten lähtökohdaksi, ja
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– yhteentoimivuus on asetettava liikennehankkeiden yhteisrahoituksen ehdoksi;

7. muistuttaa, että InvestEU-ohjelman perustamisasetusta koskevaan väliaikaiseen 
sopimukseen1 sisältyy yleinen säännös, jota sovelletaan kaikkeen liikenteeseen 
liittyvään rahoitukseen ja jolla varmistetaan, että ”(h)ankkeille, jotka ovat ristiriidassa 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen kanssa, ei saa myöntää ... tukea” ja että rahoitus- ja 
investointitoimet ”on seulottava sen määrittämiseksi, onko niillä ympäristö-, ilmasto- tai 
sosiaalisia vaikutuksia, ja jos näin on, niiden ilmasto-, ympäristö- ja sosiaalinen 
kestävyys on varmistettava”; palauttaa mieliin, että InvestEU-rahastosta olisi tuettava 
investointeja, jotka edistävät unionin taloudellista, alueellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, ja että unionin rahoitustuen vaikutuksen ja lisäarvon 
maksimoimiseksi on aiheellista maksimoida ”asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat liikenne-, energia- ja digitaalialalla”; 

8. korostaa, että Euroopan investointipankin (EIP) liikenneinvestointeja koskevan 
politiikan tarkistamisella vuonna 2020 olisi valmisteltava EIP:n liikennerahoituksen 
perusteellisempaa tarkistamista sen lisäksi, että pankilla on keskeinen rooli Euroopan 
strategisten investointien rahaston (ESIR) ja InvestEU-rahaston täytäntöönpanossa; 
muistuttaa, että vuosina 2007–2018 EIP on osoittanut lainoina noin 140 miljardia euroa 
liikennehankkeisiin, joista noin 80 prosenttia liittyy tieinfrastruktuuriin2; kehottaa EIP:tä 
raportoimaan parlamentille hyvissä ajoin kaikista toimistaan, joita se toteuttaa 
liikenneinvestointeja koskevan politiikkansa tarkistamiseksi;

9. korostaa Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) ratkaisevaa roolia pyrittäessä edistämään 
erittäin tehokkaan Euroopan laajuisen verkon (TEN-T) kehittämistä siten, että verkko 
on kestävä ja kaikki liikenteen, energian ja digitaalisen palveluinfrastruktuurin alat 
kattava; toteaa jälleen, että TEN-T-verkon nopea valmiiksi saattaminen edistää 
merkittävästi sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta EU:ssa sekä EU:n 
hiilestä irtautumista koskevia tavoitteita; tähdentää, että CEF on elintärkeä EU:n 
kestävään pitkän aikavälin kasvuun, innovointiin, koheesioon, kilpailukykyyn ja 
työpaikkojen luomiseen tehtäville investoinneille;

10. katsoo, että CEF:n varainkäyttöä liikenteen alalla voidaan parantaa lisäämällä 
entisestään päästöttömiin liikennemuotoihin myönnettävän rahoituksen osuutta; 
muistuttaa, että CEF on erittäin tärkeä ja ratkaiseva rahoitusväline liikennealalla ja että 
menojen lyhyen ja pitkän aikaväin suunnittelussa olisi otettava huomioon 
tulossuuntautunut lähestymistapa ja pyrittävä EU:n tason lisäarvoon etenkin, kun 
kyseessä on TEN-T-ydinverkon ja kattavan verkon kehittäminen ja valmiiksi 
saattaminen; on tyytyväinen komission lähestymistapaan, jonka mukaisesti 
yhteisrahoitetaan purettujen tai hylättyjen alueellisten rajat ylittävien rautatieyhteyksien3 
palauttamista, ja kannustaa jäsenvaltioita, rajat ylittäviä alueita ja komissiota 
tehostamaan entisestään tällaisia alhaalta ylöspäin -hankkeita, joilla edistetään EU:n 

1 Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)).
2 Euroopan tilintarkastustuomioistuin - Audit preview “Roads connecting European regions” s. 9 - 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
3 Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal 
EU borders (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf)

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
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sisäisten rajojen avaamista uudelleen siellä, missä niitä vielä on; kehottaa komissiota 
nostamaan huomattavasti CEF:iä koskevassa budjettikohdassa purettujen tai hylättyjen 
puuttuvien alueellisten rautatieyhteyksien palauttamiseen varatun rahoituksen määrää ja 
asettamaan tässä etusijalle maantieteellisesti heikossa asemassa olevat alueet; kehottaa 
komissiota ottamaan huomioon, että liikenneinfrastruktuurin erot ovat edelleen suuret 
eri puolilla EU:ta; katsoo, että rautatieinfrastruktuurin sähköistämistä on tehostettava ja 
Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) käyttöönottoa on 
nopeutettava; katsoo, että CEF:n talousarviossa olisi myös otettava huomioon 
rautateiden tavaraliikenteen meluntorjuntatoimenpiteet, jotta voidaan varmistaa kestävä 
ja tehokas tavaraliikennejärjestelmä; katsoo, että meriliikenne olisi sisällytettävä 
paremmin CEF:iin ja sitä olisi edistettävä paremmin välineen puitteissa; kehottaa 
säilyttämään CEF:n rahoituksen osuuden ennallaan, kun liikennealalla käytettävissä 
olevia varoja jaetaan;

11. pyytää komissiota esittämään vuoden 2019 loppuun mennessä arvioinnin kaikkien 
toimeksi annettujen hankkeiden toteutuksesta, mukaan lukien nykytilanne ja ennusteet 
hankkeiden loppuun saattamisesta, sekä ehdotuksia siitä, kuinka saavutetaan varojen 
käytön 100 prosentin taso, varojen siirtäminen mukaan luettuna;

12. palauttaa mieliin, että liikenteen infrastruktuuriin osoitettavalla koheesiopolitiikan 
rahoituksella olisi pyrittävä perussopimuksissa vahvistettuun taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteeseen; korostaa, että hajautetut lähestymistavat 
ovat tärkeitä ja että maaseutualueiden yhteydet ja saavutettavuus ovat edelleen haaste, 
joka on ratkaistava pikaisesti; on huolestunut siitä, että Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) ja koheesiorahaston käytössä on kiinnitetty vain vähän huomiota 
liikennemuotosiirtymään; pitää tarpeellisena pyrkiä EU:n rahoituksen avulla hiilestä 
irtautumiseen myös liikennealalla; suosittelee, että investointeja pyöräilyyn ja 
jalankulkuun lisätään; toistaa pitkäaikaisen pyyntönsä tehdä liikennealan 
EU-rahoituksesta avointa, etenkin kun kyseessä ovat yhteisen hallinnoinnin piiriin 
kuuluvat resurssit; kehottaa komissiota asettamaan saataville kattavat tiedot 
liikennehankkeista, joihin on saatu rahoitusta EAKR:sta tai koheesiorahastosta;

13. pyytää komissiota esittämään vuoden loppuun mennessä arvioinnin CEF:n, 
koheesiorahaston ja EAKR:n unionin rahoituksen osuuden käytöstä liikennehankkeisiin, 
mukaan lukien kumppanuussopimuksissa määritettyjen liikennestrategioiden ja 
ennakkoehtojen noudattamisen taso;

14. pyytää komissiota esittämään vuoden 2019 loppuun mennessä arvioinnin 
rahoitusvälineisiin osoitettujen määrien käytön nykytilanteesta, ennusteet niiden käytön 
lopullisesta tasosta ja ehdotuksia siitä, kuinka saavutetaan sadan prosentin taso, mukaan 
lukien varojen ohjaaminen muihin CEF:n budjettikohtiin;

15. pyytää komissiota esittämään arvioinnin SESAR-hankkeen käyttöönottoon osoitettujen 
määrien käytöstä, nykytilanteesta, tulevista toimista ja näistä määristä rahoitettujen 
hankkeiden osuudesta SESARin käyttöönottoon jäsenvaltioissa;

16. kannustaa komissiota edistämään mukavien eurooppalaisten yöjunien elvyttämistä, sillä 
ne tarjoavat mahdollisen ja kestävän vaihtoehdon lyhyille lennoille ja pitkille 
automatkoille; kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisia tapoja yhdistää EuroVelo-
verkon yhteisrahoitus kattavan rautatieverkon rahoitukseen;
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17. pitää meriliikennettä vaihtoehtona sille, että kaikki liikenne kulkee maanteillä; katsoo, 
että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/8024 meriliikenteen 
polttoaineiden rikkipitoisuuden raja-arvojen vahvistamisesta vahvistaa tämän 
liikennemuodon kestävyyttä ja että hiilen vähentämiseksi alalla on vielä tehtävää; 
toteaa, että Euroopan satamat ovat multimodaalisia solmukohtia ja niiden kautta 
unioniin saapuu yli 90 prosenttia tuontituotteista; kehottaa komissiota edistämään ja 
rahoittamaan paremmin tätä liikennemuotoa;

18. korostaa, että digitalisaatio voi tehdä EU:n liikenteestä osallistavamman, 
innovatiivisemman, paremmin yhteenliitetyn ja kestävämmän; muistuttaa komissiota 
siitä, että on tärkeää laatia uusi EU:n strategia, jonka painopisteinä on oltava 
oikeudenmukainen siirtymä ja uudelleenkoulutus henkilöille, joiden työpaikat häviävät 
liikennealan digitalisaation vuoksi;

19. ottaa huomioon liikenneonnettomuuksista johtuvien kuolemantapausten ja 
loukkaantumisten edelleen erittäin suuren määrän sekä tieinfrastruktuurin turvallisuuden 
hallintaa koskevan uuden direktiivin ja sen säännöksen, jonka mukaan 
”(j)äsenvaltioiden on varmistettava, että suojattomien tienkäyttäjien tarpeet otetaan 
huomioon”, ja vaatii tämän vuoksi, että komission ja jäsenvaltioiden olisi jatkossakin 
asetettava etusijalle eri liikennevälineissä matkustavien henkilöiden turvallisuuden 
rahoittaminen ja niiden olisi keskityttävä suojattomien tienkäyttäjien, kuten 
jalankulkijoiden, vammaisten henkilöiden, pyöräilijöiden ja muiden mikroliikkuvuutta 
harjoittavien, turvallisuuteen sekä siirtymiseen turvallisempiin ja puhtaampiin 
liikennemuotoihin, kuten rautatieliikenteeseen; kehottaa komissiota antamaan 
jäsenvaltioille tarvittavaa teknistä ja hallinnollista apua niiden kattaviin 
liikennesuunnitelmiin sisältyvien nykyisten teiden asianmukaisten huoltotoimien osalta, 
jotta voidaan parantaa teiden laatua ja turvallisuutta;

20. katsoo, että kaupunkiliikenteen rahoituksen nivominen vahvemmin yhteen kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmien kanssa on olennaisen tärkeää kaupunkiliikenteen 
muutoksen vauhdittamiseksi; kehottaa edistämään näissä kaupunkiliikenteen 
suunnitelmissa multimodaalisuutta kestävien liikennemuotojen kesken ja sisällyttämään 
niihin tasapainoisia sosioekonomisia järjestelyitä sen varmistamiseksi, ettei EU:n 
kansalaisia syrjitä;

21. korostaa, että kaupunkien liikkuvuusjärjestelyjen on osaltaan autettava vähentämään 
kodin ja työpaikan välisten matkojen kestoa, varmistettava yhteentoimivuus, lisättävä 
julkisen liikenteen houkuttelevuutta väestön keskuudessa ja vähennettävä 
yksilöliikenteen vallitsevuutta ja siten edistettävä ympäristö- ja ilmastokestävyyttä sekä 
yhteiskunnan kehitystä; ottaa huomioon EU:n suurkaupunkialueiden julkisen liikenteen 
muotojen moninaisuuden (joidenkin liikennejärjestelmät ovat hajanaisia ja 
matkalippujärjestelmät heikosti organisoituja, mikä tekee niiden käytöstä kalliimpaa) ja 
toteaa, että siksi vuoden 2020 talousarviossa olisi pyrittävä keskittymään julkisen 
liikenteen monimutkaisista matkalippujärjestelmistä aiheutuviin ongelmiin ja tuettava 
sellaisen toimintaohjelman käyttöönottoa, jolla toteutetaan multimodaalisen liikenteen 
yhtenäinen matkalippujärjestelmä;

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/802, annettu 11. toukokuuta 2016, tiettyjen 
nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 58).
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22. kehottaa luomaan täysin avoimen rahoitusympäristön, arvioimaan hankkeita 
avoimemmin ja kiinnittämään erityistä huomiota kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumiseen läpinäkyvään päätöksentekoon sekä seuraamaan 
sellaisten suurten hankkeiden kehittämistä, joiden kokonaisinvestointivolyymi on yli 
1 miljardi euroa; katsoo, että rahoitus olisi keskitettävä tavoitteisiin, jotka tuottavat 
jäsenvaltioille todellista lisäarvoa etenkin sosiaalisesti ja ekologisesti;

23. muistuttaa, että infrastruktuuriin tehtävät julkiset investoinnit ovat erityisen alttiita 
korruptiolle; korostaa, että on tärkeää taata avoin ja kilpailuun perustuva 
tarjouskilpailumenettely EU:n rahoittamille laajamittaisille 
liikenneinfrastruktuurihankkeille; vaatii, että näiden suuren mittakaavan hankkeiden 
hankintaviranomaisten ja tarjoajien on tehtävä rehellisyyssopimuksia, joiden avulla 
kolmannet osapuolet voivat valvoa, että menettelyyn osallistuvat noudattavat parhaisiin 
käytäntöihin ja avoimuuteen liittyviä sitoumuksiaan; muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat 
ensisijaisesti vastuussa sellaisen hallintojärjestelmän perustamisesta, jolla pyritään 
varmistamaan investointihankkeiden tulokset vaikuttavasti ja tehokkaasti, ja kehottaa 
komissiota huolehtimaan tarvittavasta hallinnollisesta ja teknisestä tuesta niiden 
toteuttamisen helpottamiseksi; pitää myös tärkeänä ottaa hankintamenettelyissä 
huomioon työntekijöiden sosiaaliset olot; toteaa, että nykyään koko kuljetusalalla on 
vaikeuksia saada palvelukseen henkilöstöä ja että henkilöstöpulan ratkaisemiseksi 
työoloja on parannettava;

24. katsoo, että liikennehankkeita koskevissa kustannus-hyötyanalyyseissa ei pidä enää 
keskittyä lyhyen aikavälin taloudellisiin analyyseihin vaan kattavaan käsitykseen 
kaikista ulkoisista lyhyen ja pitkän aikavälin kustannuksista; katsoo, että tässä 
ohjenuorana on käytettävä komission hiljattain teettämää tutkimusta ulkoisista 
kustannuksista ja kustannusten sisällyttämisestä hintoihin5, joka osoitti, että liikenteen 
ulkoiset kustannukset ovat arviolta yhteensä lähes 1 000 miljardia euroa vuodessa;

25. kehottaa komissiota omaksumaan enemmän tuloksiin suuntautuneen lähestymistavan, 
pyrkimään unionin lisäarvoon ja keskittymään enemmän poliittisiin tavoitteisiin 
määritellessään pilottihankkeiden ja valmistelutoimien valintaperusteita ja muistuttaa 
asianmukaisen täytäntöönpanon merkityksestä;

26. toteaa jälleen, että tarvitaan vahva Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA), 
jolla on riittävä rahoitus, jotta se voi varmistaa EU:n kansalaisten turvallisuuden (esim. 
uuden teknologian, kyberuhkien ja GNSS-häirinnän haasteet) sekä lentoliikennealan 
ekologisen kestävyyden parantamalla alan ekologista jalanjälkeä (melun ja päästöjen 
vähentäminen, hiilestä irtautuminen, kiertotalous), edistämällä ympäristönsuojelua 
(hillintätoimet), kehittämällä innovatiivisia ja kestäviä teknologioita (droonit, sähköllä 
toimivat ja hybridilentokoneet, lentoliikenteen kestävät polttoaineet), laatimalla 
ekomerkintäohjelman ja kehittämällä multimodaalista liikennettä (esim. yhteydet 
rautatie- ja lentokenttäinfrastruktuureihin ja niiden välillä) ja jotta se voi toimia 
maailmanlaajuisena johtajana näissä kysymyksissä;

27. pitää valitettavana, että EU:n liikennealan virastojen - EASA, Euroopan 
meriturvallisuusvirasto (EMSA) ja Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) - tehtävien 

5 Tutkimus: Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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lisäystä ei ole otettu huomioon vuoden 2020 talousarviossa, mutta rahoitus- ja 
henkilöresurssien lisäämistarve olisi otettava huomioon, jotta varmistetaan niiden 
tehtävien täydellinen hoitaminen; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen lausunnon 
mukaan ERAn toiminnan keskittäminen yhteen toimipaikkaan voisi vähentää EU:n 
talousarviosta katettavia kustannuksia;

28. korostaa matkailua edistävien hankkeiden tärkeyttä, sillä alalla on merkittävä vaikutus 
jäsenvaltioiden BKT:hen ja taloudellista vaikutusta kasvuun, kilpailukykyyn, 
työllisyyteen ja sosiaaliseen kehitykseen; pitää valitettavana, että matkailu ei sisälly 
talousarvioon itsenäisenä toimintalohkona, ja kehottaa jälleen sisällyttämään seuraavaan 
monivuotiseen rahoituskehykseen erityisen budjettikohdan, joka on omistettu 
yksinomaan matkailulle; huomauttaa, että jäsenvaltioilla on matkailualalla yhteisiä 
haasteita, kuten kriisinhallinta, kilpailu kolmansien maiden kanssa, matkailun 
kestävyys, paikallisten ja eristyneiden yhteisöjen vahvistaminen sekä siirtymä 
hiilineutraaliin talouteen, ja että siksi yhteinen unionin politiikka tuottaa huomattavaa 
lisäarvoa.
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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA LAUSUNNON 
VALMISTELIJA ON SAANUT TIETOJA
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