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EHDOTUKSET

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

1. vaatii EU:n liikennealalle kunnianhimoista talousarviota, jossa otetaan huomioon EU:n 
liikennepolitiikkaan liittyvät uudet haasteet ja nykyiset poliittiset painopisteet;

2. korostaa, että EU:n liikennepolitiikka on keskeisessä asemassa unionin taloudellisen, 
sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän kehityksen ja sen kestävyyden kannalta; pyytääkin 
painokkaasti osoittamaan EU:n liikennepolitiikalle asianmukaisesti ja riittävästi 
rahoitusta, jotta voidaan turvata Euroopan kasvu, työpaikat ja kilpailukyky, myös 
maantieteellisesti syrjäisemmillä alueilla; pyytää tekemään lisäinvestointeja 
tutkimukseen ja innovointiin sekä sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen;

3. korostaa, että vuoden 2021 talousarviossa olisi otettava huomioon painopisteet, jotka 
parlamentti esitti monivuotisesta rahoituskehyksestä 14. marraskuuta 2018 antamassaan 
päätöslauselmassa, ja että siinä olisi osoitettava tarvittava rahoitus niin nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa käynnistetyille hankkeille kuin uusille, 
vuosien 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen perustuville hankkeille;

4. katsoo, että EU:n liikennerahoitus olisi mukautettava vihreän kehityksen ohjelman 
sääntelyvaatimuksiin ja että olisi taattava sen täysi yhdenmukaisuus Pariisin 
sopimuksen kanssa;

Liikenteen merkitys vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa

5. muistuttaa, että liikennealan on annettava oma panoksensa ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä;

6. korostaa siksi, että liikennehankkeiden asianmukainen rahoitus on ratkaisevan tärkeää, 
jotta voidaan nopeuttaa siirtymistä kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen ja panna 
täytäntöön vihreän kehityksen ohjelman ensisijaiset lainsäädännölliset tavoitteet uusiin 
teknologioihin perustuvilla toimenpiteillä, joilla edistetään multimodaalista liikennettä, 
automatisoidun ja verkotetun multimodaalisen liikkuvuuden kehittämistä sekä kestävien 
vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotannon ja käyttöönoton lisäämistä;

Lippulaivaohjelmien edistäminen

7. korostaa, että on tärkeää lisätä EU:n tavoitteiden saavuttamisen kannalta erityisen 
merkityksellisten lippulaivaohjelmien määrärahoja;

– korostaa Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) ratkaisevaa roolia edistettäessä 
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; 
pyytääkin lisäämään Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosion määrärahoja 
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monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 ja ottamaan lisäyksen vastaavasti 
huomioon päätettäessä sen vuoden 2021 määrärahoista;

– pyytää nostamaan Horisontti 2020 -puiteohjelman määrärahat 120 miljardiin 
euroon (vuoden 2018 hintoina) ja lisäämään sen ”älykkäät kaupungit ja 
yhdentynyt liikenne” -osan määrärahoja vastaavasti vuodesta 2021 alkaen;

Nykyisten toimintapolitiikkojen jatkaminen

8. palauttaa mieliin, että liikenteen infrastruktuuriin osoitettavalla koheesiopolitiikan 
rahoituksella olisi pyrittävä perussopimuksissa vahvistettuun taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteeseen; korostaa EU:n liikennepolitiikan ja 
investointien ratkaisevaa roolia pyrittäessä edistämään ja lisäämään alueellista, 
sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta EU:ssa; pyytää siksi säilyttämään 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen rahoituksen osana koheesiopolitiikkaa;

Erityismääräraha kestävää matkailua varten

9. pyytää painokkaasti ottamaan käyttöön kestävää matkailua koskevan erityismäärärahan, 
jotta voidaan paremmin tuoda esille matkailun merkitys EU:n taloudelle sekä EU:n 
mahdollisuudet tehdä alasta aiempaa kestävämpi;

Uusien aloitteiden rahoitus

10. kannattaa InvestEU-rahaston kestävän infrastruktuurin määrärahojen lisäämistä 
14 miljardiin euroon (vuoden 2018 hintoina) vuosiksi 2021–2027 ja asianmukaisten 
määrärahojen ottamista vuoden 2021 talousarvioon;

11. katsoo, että Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta rahoitetuissa 
liikennehankkeissa on asetettava etusijalle Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
käytävien valmiiksi saattaminen;

12. korostaa, että on tärkeää ottaa käyttöön yksinkertaisempi ja tehokkaampi omien varojen 
järjestelmä, jolla BKTL-perusteisten maksuosuuksien osuutta voidaan pienentää 
huomattavasti ja EU:n menojen riittävä rahoitus voidaan taata;

Virastot ja yhteisyritykset

13. korostaa virastojen ja yhteisyritysten merkitystä liikennealan suorituskyvyn 
parantamisessa ja liikenteen päästöjen vähentämisen edistämisessä tekniikan kehityksen 
mukaisesti ja sääntöjen pohjalta; huomauttaa, että on tärkeää, että nämä virastot ja 
yhteisyritykset saavat riittävästi rahoitusta ja henkilöresursseja;

14. korostaa erityisesti Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) ja 
Shift2Rail-yhteisyrityksen keskeistä merkitystä pyrittäessä saamaan aikaan kestävä 
siirtyminen maanteiltä rautateille; painottaa, että Shift2Rail-yhteisyrityksellä on 
keskeinen asema tehtäessä rautatieliikenteestä edullisempaa, tehokkaampaa ja 
houkuttelevampaa;

15. korostaa erityisesti Clean Sky 2 - ja SESAR-yhteisyritysten sekä Euroopan unionin 
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lentoturvallisuusviraston (EASA) merkitystä matkustajien hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisessä; korostaa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen erinomaisia tuloksia ja keskeistä 
roolia sen varmistamisessa, että vihreän teknologian käyttöönottoa nopeutetaan 
tuntuvasti lentokoneiden hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen ja 
melupäästöjen vähentämiseksi;

16. pitää myönteisenä, että Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) tukee suoraan 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä panna täytäntöön ympäristölainsäädäntöä sekä auttaa 
jäsenvaltioita torjumaan merten pilaantumista ja tarkkailemaan päästöjä; uskoo, että 
lisäresurssien avulla virastolla voi olla merkittävä rooli jäsenvaltioiden tukemisessa 
merenkulkuun liittyvien ympäristöriskien vähentämisessä ja merenkulkualan 
kestävyyden parantamisessa.


