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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;

2. katsoo, että on aika muuttaa perusteellisesti EU:n liikennealan rahoitusta siten, että 
vuoteen 2050 mennessä voidaan luoda hiilineutraali liikenneala ja taata, että se on 
täysin Pariisin sopimuksen mukainen;

3. korostaa, että unionin liikennepolitiikka on erittäin tärkeää taloudellisen, sosiaalisen ja 
ympäristön kestävyyden kannalta ja että siksi ensisijaisena olisi pidettävä hankkeiden 
laatua ja kestävyyttä eikä niiden määrää tai kokoa;

4. muistuttaa, että InvestEU-ohjelman perustamisasetusta1 koskevaan väliaikaiseen 
sopimukseen 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 kaikki 
hankkeet ”on seulottava sen määrittämiseksi, onko niillä ympäristö-, ilmasto- tai 
sosiaalisia vaikutuksia, ja jos näin on, niiden ilmasto-, ympäristö- ja sosiaalinen 
kestävyys on varmistettava”;

5. korostaa, että Euroopan investointipankin (EIP) liikenneinvestointeja koskevan 
politiikan tarkistamisella vuonna 2020 olisi valmisteltava EIP:n liikennerahoituksen 
perusteellisempaa tarkistamista, koska pankilla on keskeinen rooli Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) ja InvestEU-rahaston täytäntöönpanossa; kehottaa EIP:tä 
raportoimaan parlamentille hyvissä ajoin kaikista toimistaan, joita se toteuttaa 
liikenneinvestointeja koskevan politiikkansa tarkistamiseksi;

6. katsoo, että Verkkojen Eurooppa -välineen varainkäyttöä liikenteen alalla voidaan 
parantaa lisäämällä entisestään päästöttömiin liikennemuotoihin myönnettävän 
rahoituksen osuutta; on tyytyväinen komission lähestymistapaan, jonka mukaisesti 
yhteisrahoitetaan purettujen tai hylättyjen alueellisten rajat ylittävien rautatieyhteyksien 
palauttamista, ja kannustaa jäsenvaltioita, rajat ylittäviä alueita ja komissiota 
tehostamaan entisestään tällaisia alhaalta ylöspäin -hankkeita, joilla edistetään EU:n 
sisäisten rajojen avaamista uudelleen siellä, missä niitä vielä on; kehottaa komissiota 
nostamaan huomattavasti Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevassa budjettikohdassa 
purettujen tai hylättyjen puuttuvien alueellisten rautatieyhteyksien palauttamiseen 
varattujen rahoitusosuuksien määrää; katsoo, että rautatieinfrastruktuurin sähköistämistä 
on tehostettava ja Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) 
käyttöönottoa on nopeutettava; katsoo, että Verkkojen Eurooppa -välineen 
talousarviossa olisi myös otettava huomioon rautateiden tavaraliikenteen 
meluntorjuntatoimenpiteet, jotta voidaan varmistaa kestävä ja tehokas 

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)).



PE639.932v01-00 4/5 PA\1186840FI.docx

FI

tavaraliikennejärjestelmä;

7. kannustaa komissiota edistämään mukavien eurooppalaisten yöjunien elvyttämistä, sillä 
ne tarjoavat kestävän vaihtoehdon lyhyille lennoille ja pitkille automatkoille;

8. kehottaa komissiota yhdistämään EuroVelo-verkon yhteisrahoituksen kattavan 
rautatieverkon rahoitukseen;

9. 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 matkustajaliikenteen turvallisuuden rahoittaminen eri 
liikennevälineissä ja niiden olisi keskityttävä suojattomien tienkäyttäjien, kuten 
jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muiden mikroliikkuvuutta harjoittavien, 
turvallisuuteen; 

10. katsoo, että kaupunkiliikenteen rahoituksen nivominen vahvemmin yhteen kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmien kanssa on olennaisen tärkeää kaupunkiliikenteen 
muutoksen vauhdittamiseksi;

11. kehottaa luomaan avoimemman rahoitusympäristön, arvioimaan hankkeita avoimemmin 
ja kiinnittämään erityistä huomiota kansalaisten osallistumiseen läpinäkyvään 
päätöksentekoon sekä seuraamaan sellaisten suurten hankkeiden kehittämistä, joiden 
kokonaisinvestointivolyymi on yli 1 miljardi euroa;

12. 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;

13. 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 ulkoisia kustannuksia ja 
kustannusten sisäistämistä koskevaa tutkimusta, joka osoitti, että liikenteen ulkoiset 
kustannukset ovat arviolta yhteensä lähes 1 000 miljardia euroa vuodessa2.

2 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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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON 
SAANUT TIETOJA

Yhteisö ja/tai 
henkilö 

hehenhenkilö
European Federation for Transport and Environment - 58744833263-19
Community of European Railway and Infrastructure Companies - 7574621118-27


