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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

energiainfrastruktuurien painopisteistä vuodelle 2020 ja sen jälkeen
(2011/2034(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomion komission tiedonannon "Energiainfrastruktuurien painopisteet 
vuodelle 2020 ja sen jälkeen – Suunnitelma integroitua eurooppalaista energiaverkkoa 
varten" (KOM(2010)0677),

– ottaa huomion komission yksiköiden valmisteluasiakirjan vaikutustenarvioinnista 
energiainfrastruktuurien painopisteistä vuodelle 2020 ja sen jälkeen – Suunnitelma 
integroitua eurooppalaista energiaverkkoa varten (SEC(2010)1395),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Energia 2020: Strategia kilpailukykyisen, 
kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi" (KOM(2010)0639),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Uusiutuva energia: edistyminen vuoden 2020 
tavoitteen saavuttamisessa" (KOM(2011)0031),

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja 
myöhemmästä kumoamisesta1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi" 
(KOM(2010)0265),

– ottaa huomioon energia-alan sisämarkkinoiden kolmannen lainsäädäntöpaketin, jonka 
nimi on "Energiaa Euroopalle: todelliset ja toimitusvarmat energiamarkkinat"2,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 994/2010 toimista kaasunsaannin turvaamiseksi3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Resurssitehokas Eurooppa – Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke" (KOM(2011)0021),

– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1364/2006/EY Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen 

                                               
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.
2 EUVL L 211, 14.8.2009.
3 EUVL L 295, 12.11.10, s. 1.
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vahvistamisesta sekä päätöksen 96/391/EY ja päätöksen N:o 1229/2003/EY 
kumoamisesta1,

– ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan laajuisten energiaverkkojen 
toteuttamisesta vuosina 2007–2009 (KOM(2010)0203),

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman asiakirjasta "Kohti 
uutta Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2010"2,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman 
energiatehokkuustoimintasuunnitelman tarkistamisesta3,

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 20104 ja 17. helmikuuta 20115 antamansa päätöslauselmat 
Eurooppa 2020 -strategiasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 170 artiklan, jonka 
mukaan unionin on myötävaikutettava Euroopan laajuisten verkkojen perustamiseen ja 
kehittämiseen liikenteen, teletoiminnan ja energian infrastruktuurien aloilla,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että suurimmat energiahaasteemme ovat ilmastonmuutokseen 
vastaaminen, energiariippumattomuuden vahvistaminen ja fossiilisten polttoaineiden 
tuonnin vähentäminen, kilpailukyisten energian sisämarkkinoiden aikaansaaminen ja 
kestävän, kohtuuhintaisen, varman ja yleisen energiansaannin turvaaminen,

B. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus tarjoaa oikeusperustan sellaisen EU:n 
energiapolitiikan kehittämiselle, jolla edistetään energiaverkkojen yhteenliitettävyyttä, 
joka on välttämätöntä EU:n energiapolitiikan muiden tavoitteiden saavuttamiseksi
(energiamarkkinoiden toiminta, energiatehokkuus ja uusiutuva energia, toimitusvarmuus),

C. katsoo, että mikäli unionin energiainfrastruktuuria ei ajoissa ajanmukaisteta ja mukauteta 
aiempaa kestävämpään energiantuotannon ja -kulutuksen malliin, voidaan vaarantaa 
valmiudet saavuttaa vuoden 2020 energia- ja ilmastotavoitteet ja heikentää EU:n 
vuoteen 2050 ulottuvaa pitkän aikavälin tavoitetta vähentää kasvuhuonekaasupäästöjä 80–
95 prosenttia,

                                               
1 EUVL L 262, 22.9.2006, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0441.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0485.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0223.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0068.
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D. toteaa, että kilpailukykyisten energianhintojen, varmuuden ja kestävyyden 
aikaansaamiseksi tarvitaan avoimet, yhdennetyt ja kilpailukykyiset EU:n 
energiamarkkinat, ja katsoo, että kyseisten markkinoiden valmiiksi saattaminen on 
edelleen huomattava haaste,

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välinen yhteenliittämiskapasiteetti on edelleen 
yleisesti riittämätön ja että tietyt alueet ovat edelleen eristyksissä,

F. katsoo, että vaihtoehtoiset toimitus- ja siirtoreitit ja uudet yhteydet ovat tärkeitä, jotta 
voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus toimii,

G. katsoo, että nyt suunniteltujen energiainfrastruktuurien on oltava pitkällä aikavälillä 
johdonmukaisia EU:n ilmaston- ja energiatavoitteiden kanssa,

H. katsoo, että energiatehokkuus tarjoaa tehokkaan ja kustannustehokkaan välineen kestävän 
energiatulevaisuuden aikaansaamiseksi ja että se voi osittain vähentää tarvetta 
energiainfrastruktuuria koskeviin investointeihin,

I. katsoo, että älykkäät verkot ja mittarit tarjoavat merkittävän tilaisuuden luoda tehokas 
suhde energiantuotannon, energiansiirron ja käyttäjien välille,

J. ottaa huomioon, että pitkät lupamenettelyt ja hallintoelinten välisen koordinaation puute 
ovat johtaneet merkittäviin viivästyksiin ja lisäkustannuksiin, erityisesti rajat ylittävissä 
hankkeissa,

K. katsoo, että on taattava korkealaatuinen julkinen keskustelu ja että EU:n 
ympäristölainsäädäntö on otettava asianmukaisesti huomioon,

L. katsoo, että markkinapohjaisten välineiden on pysyttävä energiainfrastruktuurin 
rahoituksen perustana, ja toteaa, että julkista rahoitusta voidaan tarvita rajallinen määrä 
rahoittamaan tiettyjä hankkeita, jotka eivät ole kaupallisesti täysin toteuttamiskelpoisia,

I. Energiainfrastruktuurien strateginen suunnittelu

1. pitää olennaisen tärkeänä voimassa olevan lainsäädännön oikea-aikaista ja täysimääräistä 
täytäntöönpanoa, mikä kattaa myös energia-alan kolmannen sisämarkkinapaketin 
vaatiman sääntelytyön;

2. katsoo, että uuden infrastruktuurin hyödyntämiseksi täysimääräisesti tarvitaan EU:n 
strategiaa, ja korostaa, että infrastruktuurihankkeiden valintaa varten on kehitettävä 
yhtenäinen menetelmä, joka perustuu eurooppalaisiin ja alueellisiin näkökulmiin ja 
yhteiskunta- ja talousvaikutusten ja ympäristövaikutusten optimointiin;

3. korostaa, että vuoden 2020 energiainfrastruktuurin arvioinnissa käytettävän 
viiteskenaarion on oltava johdonmukainen yleisten energiapolitiikan tavoitteiden ja EU:n 
vuoden 2050 etenemissuunnitelman sekä muiden EU:n politiikanalojen (esimerkiksi 
liikenne, rakennukset ja päästökauppajärjestelmä) kanssa, mukaan luettuina 
energiatehokkuustoimet (erityisesti tulevan energiatehokkuutta koskevan 
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toimintasuunnitelman täytäntöönpano) sekä tekniikan edistymisen ja "älykkäät kaupungit" 
-aloitteiden käynnistämisen mahdollinen vaikutus;

4. korostaa, että on määritettävä tärkeysjärjestyksen mukaan, missä infrastruktuuri voitaisiin 
minimoida energiatehokkuustoimilla, missä nykyistä infrastruktuuria voidaan parantaa tai 
nykyaikaistaa ja missä tarvitaan uutta infrastruktuuria ja missä se voidaan rakentaa 
nykyisen infrastruktuurin oheen;

5. katsoo, että sähköinfrastruktuurin kehittäminen EU:n ja kolmansien maiden välille voi 
luoda hiilivuodon riskin tai lisätä sen riskiä siellä, missä se on jo olemassa; kehottaa 
komissiota tarvittaessa esittämään toimenpiteitä, joilla tähän ongelmaan puututaan 
hiilidioksidin sisällyttämismekanismin eli niin sanotun hiilitullin avulla, tai edellyttämään 
EU:n direktiivin 2009/28/EY vaatimusten noudattamista;

6. korostaa, että olisi keskityttävä aiempaa enemmän sisäisiin siirtojärjestelmiin, joilla 
edistetään huomattavasti energiamarkkinoiden yhdentymistä, ja energiasaarekkeista ja 
siirtojen pullonkauloista eroon pääsemiseen;

7. suhtautuu myönteisesti komission ponnistuksiin edistää alueellista yhteistyötä ja kehottaa 
antamaan enemmän ohjausta kyseisten alueellisten aloitteiden osalta;

II. Kattava infrastruktuurin kehittämistä koskeva skenaario

8. katsoo, että vaikka kymmenvuotisessa verkon kehittämissuunnitelmassa määritellään 
asiaankuuluvat sähköinfrastruktuurihankkeet, siinä olisi myös vahvistettava 
painopistealat, joita on kehitettävä EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi;

9. kehottaa komissiota esittämään EU:n tulevan sähkö- ja kaasuinfrastruktuurisuunnittelun 
hallinnan parantamiseksi konkreettisen ehdotuksen, jolla parannetaan avoimuutta ja 
lisätään yleisön osallistumista EU:n ensisijaisten tavoitteiden määrittelyyn sellaisen 
laajemman sidosryhmien osallistumisprosessin puitteissa, jossa ovat mukana 
sähkövoima-ala, riippumattomat asiantuntijat, kuluttajajärjestöt ja kansalaisjärjestöt;

10. katsoo, että kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman olisi muodostettava perusta 
jatkuvalle EU:n sähkönsiirtoinfrastruktuurin kehittämisohjelmalle EU:n pitkän aikavälin 
suunnittelunäkymien puitteissa energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston ja 
komission valvonnassa;

11. korostaa, että infrastruktuurin rakentamisen edistäminen uusiutuvan energian tehokasta ja 
älykästä integrointia varten on olennainen edellytys yleisten energiatavoitteiden 
menestyksekkäälle saavuttamiselle, ja suhtautuu myönteisesti Pohjanmeren verkolle 
annettuun ensisijaiseen asemaan, koska se on olennainen osa tulevaa eurooppalaista 
superverkkoa; pyytää komissiota kuulemaan kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä, jotta 
sähkönsiirron valtaväylien toteuttamista voidaan vauhdittaa, ja esittämään luonnoksen 
Euroopan parlamentille vuoteen 2014 mennessä;

12. hyväksyy tehokkaiden kaasuinfrastruktuurien merkityksen toimituslähteiden 
monipuolistamisen ja toimitusvarmuuden lisäämisessä sekä energiariippuvuuden 
vähentämisessä; korostaa, että kaasuinfrastruktuurien osalta tarvitaan täydentäviä 
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joustavuusvaatimuksia, erityisesti virtaussuuntien kääntämiseksi, ja korostaa, että 
kaasuinfrastruktuuria olisi kehitettävä ja otettava siinä täysimääräisesti huomioon 
nesteytetyn maakaasun ja paineistetun maakaasun terminaalien osuus;

13. katsoo, että komissio ei ole vielä kiinnittänyt riittävästi huomiota epätavanomaisten 
kaasulähteiden infrastruktuurin kehittämiseen liittyviin oikeudellisiin seikkoihin eikä sen 
elinkaariarviointiin ja ympäristövaikutuksiin; pyytää komissiota tekemään tästä asiasta 
perusteellisen arvioinnin;

14. korostaa yhdennetyn energiainfrastruktuurisuunnittelun merkitystä maatalouden ja 
pienimuotoisille maaseudun energialähteille, jotta voidaan edistää hajautettua 
energiantuotantoa ja maaseudun kehittämistä;

15. korostaa infrastruktuurin merkitystä jakelutasolla ja asemaa, joka tuottajakuluttajilla ja 
jakeluverkonhaltijoilla on hajautettujen energiatuotteiden liittämisessä järjestelmään;

16. kehottaa komissiota esittämään vuoteen 2012 mennessä konkreettisia aloitteita energian 
varastointivalmiuksien kehittämisen edistämiseksi (mukaan luettuina monikäyttöiset 
kaasu- ja vetylaitokset, vesivoima, korkean lämpötilan aurinkoteknologia ja muut 
teknologiat);

17. katsoo, että komission tähän mennessä kehittämiä hiilidioksidin talteenotto- ja 
kuljetusinfrastruktuurihankkeita olisi jatkettava; kehottaa komissiota laatimaan 
väliraportin, jossa arvioidaan EU:n tällä alalla rahoittamissa hankkeissa saavutettua 
edistystä;

18. kehottaa komissiota arvioimaan kriittisesti ja tarvittaessa tarkistamaan 
energiainfrastruktuurien painopisteitä koskevassa tiedonannossa annettuja 
investointitarpeita koskevia lukuja ja pyytää sitä tiedottamaan neuvostolle ja parlamentille 
todennäköisesti tarvittavista investoinneista;

III. Älykkäät verkot

19. katsoo, että energiainfrastruktuureja olisi suunnattava aiempaa enemmän loppukäyttäjille 
ja että niissä olisi keskityttävä aiempaa enemmän jakelujärjestelmän kapasiteetin ja 
kulutuksen väliseen vuorovaikutukseen; panee merkille uuden sähköjärjestelmän edut, 
sillä se yhdistää nykyaikaiset tekniikat ja palvelut, kuten älykkäät mittarit, älykkäät verkot 
ja yhteentoimivat tieto- ja viestintätekniikkapohjaiset tarjonta- ja kysyntäpuolen 
energianhallintapalvelut;

20. katsoo, että älykkäät verkot ja energianhallintaratkaisut tarjoavat ainoalaatuisen 
tilaisuuden lisätä Euroopan teollisuuden ja erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä; kehottaa 
komissiota antamaan uuden ehdotuksen, joka sisältää sitovan vaatimuksen asentaa 
älykkäät mittarit kaikille muille kuin kotitalousasiakkaille vuoteen 2014 mennessä;

21. kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan yhdessä EU:n standardointielinten ja teollisuuden 
kanssa sähköajoneuvojen ja älykkäiden verkkojen ja mittareiden teknisiä standardeja 
koskevaa työtä, jotta se saadaan päätökseen vuoteen 2012 mennessä;
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22. huomauttaa, että jäsenvaltiot on jo velvoitettu asentamaan älykkäät mittarit vähintään 
80 prosentille loppukäyttäjistään vuoteen 2020 mennessä; korostaa, että jäsenvaltioiden 
olisi tuettava riittävää määrää kotitalouskuluttajia koskevia pilottihankkeita 
vauhdittaakseen innovaatioprosessia kolmannen energiamarkkinapaketin mukaisesti; 
kehottaa laatimaan selkeät säännöt yksityisyyden ja tietojen suojaamisesta voimassa 
olevan EU:n lainsäädännön mukaisesti;

IV. Selkeiden ja avointen perusteiden laatiminen ensisijaisia hankkeita varten

23. suhtautuu myönteisesti komission määrittämiin ensisijaisiin käytäviin ja on samaa mieltä 
siitä, että rajallisten varojen käyttö on optimoitava; kehottaa laatimaan selkeät ja avoimet 
menetelmät, joiden avulla voidaan määrittää ensisijaiset hankkeet, joilla vastataan EU:n 
välittömiin tarpeisiin sisämarkkinoiden varmuuden, kestävyyden ja kehityksen 
periaatteiden vaalimisen osalta;

24. korostaa, että Euroopan edun mukaiset hankkeet olisi valittava puolueettomien ja avointen 
perusteiden nojalla ja että kaikkien sidosryhmien olisi osallistuttava valintaan; korostaa, 
että kaikkien Euroopan edun mukaisten hankkeiden olisi edistettävä EU:n 
energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamista, ja katsoo, että seuraavien perusteiden olisi 
oltava pakollisia:

– hankkeen on oltava Euroopan edun kannalta tärkeä

– niiden tarpeellisuus on osoitettava infrastruktuurihierarkian perusteella

– niiden on oltava yhdenmukaisia ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa

– niiden on oltava johdonmukaisia pitkän aikavälin EU:n energiapolitiikan kanssa 
(niiden on mahdollistettava joustava ja monimuotoinen soveltaminen ja niissä on 
vältettävä lukkiutumisvaikutuksia)

– niissä on hyödynnettävä tieto- ja viestintätekniikan ja älykkäiden verkkojen kaltaisia 
vakiintuneita tekniikoita;

25. katsoo, että infrastruktuurin luonteen mukaan ja hankkeiden priorisoinnin edistämiseksi 
huomioon otettavia perusteita ovat muun muassa seuraavat:

– energiasaarekkeiden poistamisen edistäminen

– kustannustehokkuus

– hankkeiden kypsyysaste

– mahdollisten uusiutuvien energialähteiden rajoitteiden vähentäminen

– ympäristövaikutukset

– yleinen etu;
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26. korostaa, että energiainfrastruktuurin markkinavetoisen kehityksen tiellä mahdollisesti 
olevien esteiden arviointi on taattava;

27. korostaa, että avoimuutta olisi edistettävä tiedottamalla yleisölle selkeästi kunkin 
hankkeen tarkoituksesta; katsoo, että perusteiden noudattamista koskevat todisteet olisi 
tarkistettava julkisten kuulemisten puitteissa;

V. Nopeat ja avoimet lupien myöntämismenettelyt

28. on samaa mieltä siitä, että Euroopan edun mukaisten hankkeiden oikea-aikainen 
täytäntöönpano on taattava, ja suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen lupien 
myöntämismenettelyjen sujuvoittamisesta, paremmasta koordinoinnista ja parantamisesta 
edellyttäen, että toissijaisuusperiaatetta kunnioitetaan;

29. suhtautuu myönteisesti siihen, että kullekin Euroopan edun mukaiselle hankkeelle 
perustetaan kansallinen yhteysviranomainen ("keskitetty palvelupiste"), joka toimii 
ainoana hallinnollisena yhteystahona hankkeen toteuttajien ja lupamenettelyssä mukana 
olevien eri viranomaisten välillä; katsoo, että rajat ylittävissä hankkeissa on taattava 
kansallisten "keskitettyjen palvelupisteiden" laajempi koordinointi ja komission vahvempi 
asema kyseisessä koordinoinnissa;

30. kehottaa komissiota määrittämään, olisiko mahdollista luoda yhteisiä tai koordinoituja 
menettelyjä, joiden mukaisesti aloitetaan keskeisiä toimenpiteitä (muun muassa 
säännöllinen tiedonvaihto, oikea-aikainen päätöksistä tiedottaminen ja yhteiset 
ongelmanratkaisumekanismit); kannustaa komissiota arvioimaan mahdollisuutta muuttaa 
tiettyjä kansallisen hallinto-oikeuden näkökohtia;

31. suhtautuu myönteisesti siihen, että otetaan käyttöön määräaika, jonka kuluessa 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lopullinen päätös; kehottaa komissiota 
arvioimaan tätä aloitetta enemmän ja ottamaan arvioinnissa huomioon hankkeiden 
moninaiset erityisominaisuudet ja hankkeiden alueelliset piirteet ja arvioimaan 
välimiesmenettelyn sopivuutta käytettäväksi lopullisena päätöksentekovälineenä;

32. kannustaa omaksumaan osallistavamman toimintaperiaatteen ja tunnustaa, että 
paikallisväestön laajemman hyväksynnän varmistaminen energiainfrastruktuurihankkeille 
liittyy tiiviisti sen osallistumiseen näiden hankkeiden kehittämiseen mahdollisimman 
varhain; vaatii, että kansalaisyhteiskunta osallistuu Euroopan edun mukaisia hankkeita 
koskevaan kuulemismenettelyyn;

33. pyytää komissiota arvioimaan edelleen, voisivatko korvausmekanismit osoittautua 
hyödyllisiksi sellaisten rajat ylittävien hankkeiden hyväksynnässä, jotka eivät hyödytä 
tiettyjä (siirto)alueita mutta jotka ovat kuitenkin välttämättömiä EU:n energiatavoitteiden 
saavuttamiselle;

VI. Rahoitusvälineet

34. huomauttaa, että verkkoinvestoinnit ovat riippuvaisia suhdanteista ja että niitä pitäisi 
tarkastella historiallisesta näkökulmasta; panee merkille, että suuri määrä viime 
vuosikymmenten aikana rakennetusta ja keskitettyihin voimaloihin liitetystä 
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infrastruktuurista vanhentuu tulevina vuosina; panee merkille, että yhteiskunta edellyttää 
uuden infrastruktuurin käyttöönoton kustannusten optimointia;

35. korostaa, että markkinoiden on rahoitettava suurin osa infrastruktuuri-investointien 
kustannuksista käyttäjä maksaa -periaatteen mukaisesti; katsoo, että jos keskeiset 
hankkeet eivät ole markkinoiden kannalta houkuttelevia mutta niiden toteuttaminen on 
välttämätöntä ilmaistujen tavoitteiden saavuttamiseksi, julkista rahoitusta olisi käytettävä 
edistämään yksityisiä investointeja laatimalla innovatiivinen valikoima rahoitusvälineitä;

36. korostaa, että vakaat, ennakoitavissa oleva ja asianmukainen sääntelykehys on olennaisen 
tärkeä investointien edistämisen kannalta;

37. korostaa, että markkinapohjaisia välineitä, kuten hankkeiden joukkovelkakirjalainat, 
riskinjakovälineet, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden rahoittamista koskevat 
kannustimet, kumppanuudet EIP:n kanssa ja päästökauppajärjestelmän tulojen 
käyttäminen, olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon EU:n energia- ja 
ilmastotavoitteiden mukaisesti;

38. muistuttaa avointen ja syrjimättömien tariffien merkityksestä, jotta voidaan taata 
asianmukainen kustannustenjako rajat ylittävissä investoinneissa, oikeudenmukaiset 
hinnat kuluttajille ja aiempaa parempi kilpailukyky;

39. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen antaa vuonna 2011 ehdotus teknisesti 
monimutkaisten tai rajat ylittävien hankkeiden kustannustenjaon käsittelemisestä;

40. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.


