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Huomioita johdannoksi

Komission ehdotukset vuosia 2014–2020 koskevaksi uudeksi monivuotiseksi 
rahoituskehykseksi julkaistiin kesäkuussa 2011 otsikolla "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio" (COM (2011) 500: osat I ja II). Näissä asiakirjoissa korostetaan, että on 
keskityttävä voimakkaammin EU:n tason lisäarvoon, toimintapolitiikan tärkeimpien 
tavoitteiden saavuttamiseen, rahoitussääntöjen yksinkertaistamiseen ja rahoituksen 
ehdollisuuteen (esimerkiksi koheesiopolitiikassa). Yksi keskeisistä viesteistä on myös 
mahdollisuus houkutella rahoitusta yksityiseltä sektorilta EU:n talousarvion vahvistamiseksi.

"Täysin toimivat sisämarkkinat tarvitsevat ajanmukaista ja tehokasta infrastruktuuria 
erityisesti liikenteessä, energia-alalla sekä tieto- ja viestintäteknologioissa"1.

Euroopan komissio hyväksyi siksi lokakuussa 2011 ehdotuspaketin uutta EU:n 
infrastruktuuripolitiikkaa varten. Pakettiin sisältyi asetus Verkkojen Eurooppa -välineestä, 
asetuksia tarkistetuista energiaa, Euroopan laajuisia liikenneverkkoja ja tieto- ja 
viestintäteknologiaa koskevista suuntaviivoista ja ehdotus hankejoukkovelkakirja-aloitteen 
pilottivaiheen käynnistämisestä. Nämä asetusehdotukset ovat tällä hetkellä keskusteltavina 
lainsäädäntömenettelyssä.

Verkkojen Eurooppa -välineen tavoitteena on Eurooppa-neuvoston vuonna 2010 hyväksymän 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti tukea infrastruktuureja, joilla on eurooppalainen tai 
sisämarkkinaulottuvuus, kohdistaa EU:n tukea ensisijaisille verkoille, jotka on toteutettava 
vuoteen 2020 mennessä ja joiden osalta tarvitaan eniten EU:n toimia2.

Liikenneyhteydet ovat elintärkeitä toimivalle, yhdennetylle talousalueelle ja sen sosiaaliselle 
ja alueelliselle lähentymiselle, kuten Montin raportista ja myös monista Euroopan parlamentin 
päätöslauselmista käy ilmi. Kuitenkin vaikka sääntelyn lähentyminen etenee EU:ssa ja 
markkinat integroituvat, rajat ylittävä fyysinen yhteenliittäminen laahaa kehityksen perässä. 
Varsinkin uusissa jäsenvaltioissa on puuttuvia yhteyksiä, jotka luovat jakolinjoja Euroopan 
unionin keskeisten alueiden ja syrjäseutujen välillä. 

Verkkojen Eurooppa -välineen tavoitteena on rahoittaa ydinverkkoon liittyviä hankkeita, 
joilla on suurin EU:n tason lisäarvo ja joihin liittyy puuttuvia rajat ylittäviä yhteyksiä, 
keskeisiä pullonkauloja ja multimodaalisia solmukohtia ja jotka hyödyttävät kaikkia 
jäsenvaltioita. Tavoitteena on tarjota niille yhtäläinen pääsy sisämarkkinoille ja vauhdittaa 
EU:n tarvitsemaa infrastruktuurin kehittämistä. 

                                               
1 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio", 29.06.2011, Bryssel.
2 Komission epävirallinen asiakirja koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineen sääntöjen 
mukaisesti käytettäväksi siirrettävän 10 miljardin euron hallinnasta, 30.4.2012, sivu 1.



DT\904005FI.doc 3/7 PE491.078v01-00

FI

Komission ehdotuksen arkaluontoiset asiat 

Vaikutukset talousarvioon – koheesiorahastosta siirrettävä 10 miljardia euroa

Komissio ehdottaa, että Verkkojen Eurooppa -välineelle osoitetaan vuosina 2014–2020 
yhteensä 50 miljardia euroa, joista 10 miljardia euroa olisi siirrettävä koheesiorahastosta. 
Varat käytetään liikennealan hankkeisiin koheesiorahaston rahoitukseen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa3. 

Koheesio- ja rakennerahastoja koskevista yhteisistä säännöksistä annetun komission 
ehdotuksen 84 artiklassa ehdotetaan, että koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineelle 
liikenneinfrastruktuuria varten myönnettävä tuki on 10 miljardia euroa (vuoden 2011 
hintatason mukaisesti). Komissio tekee asiasta päätöksen täytäntöönpanosäädöksellä ja 
määrittelee kunkin jäsenvaltion koheesiorahaston määrärahoista siirrettävän summan koko 
ajanjaksoa varten. Kunkin jäsenvaltion koheesiorahaston määrärahoja vähennetään 
vastaavasti määräsuhteen mukaisesti.

Näin ollen liikennettä varten varattuun 31,7 miljardin euron summaan kuuluvat ja 
koheesiorahastosta osoitettavat 10 miljardia euroa olisi käytettävä Verkkojen Eurooppa 
-välineen sääntöjen mukaisesti ainoastaan koheesiorahaston rahoitukseen oikeutetuissa 
jäsenvaltioissa4, jotta voidaan varmistaa järkevät, kestävät ja kokonaisuudessaan yhteenliitetyt 
liikenneverkot ja korjata puuttuvat yhteydet ja infrastruktuurivaje EU:n koheesiomaissa. 
Myös uusi järjestelmä tarjoaisi koheesiorahaston suotuisammat rahoitustukiehdot, eli jopa 85 
prosentin suuruisen korkeamman yhteisrahoitusasteen5 kaikentyyppisiä valintakelpoisia 
hankkeita varten. Sen avulla täydennettäisiin koheesiopolitiikan liikenteeseen liittyviä 
painopisteitä keskittymällä erityisesti rajat ylittävien ja rautatiealan hankkeiden 
toteuttamiseen.

Hankkeiden valinta

Komissio on määritellyt etukäteen jäsenvaltioiden hankkeiden joukosta asetusehdotuksessa 
olevan liitteen I osassa esitellyt liikennealan ydinverkon hankkeet yhteistyössä kyseessä 
olevien jäsenvaltioiden kanssa ja jäsenvaltioita kuullen sekä aluepolitiikan pääosaston 
edustajien kanssa käydyissä kahden- tai kolmenvälisissä kokouksissa.

Periaatteet

 Hankkeiden laatu – ehdotuksen täydellisyys ja selkeys, suunniteltujen toimintojen 
kuvaus, tavoitteiden, toimintojen ja suunniteltujen varojen yhtenäisyys, hankkeen 
hallintaprosessin vakaus – on yksi tärkeimmistä hankkeiden valintaperusteista 
nykyisessä TEN-T-ohjelmassa, ja hankkeiden laatu luokitellaan avaintekijäksi 
ohjelman onnistumisen takaamisessa. Laatu ei ole kuitenkaan ainoa valintaperuste 

                                               
3 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä, 
19.10.2011, 5 artikla.
4 Ks. alaviite 3, 11 artiklan 1 kohta.
5 Ks. alaviite 3, 11 artiklan 3 kohta.
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Verkkojen Eurooppa -välineen hankkeiden valinnassa. Komissio ei ainoastaan valitse 
korkeimman laatuarvosanan saaneita hankkeita, vaan se noudattaa myös 
mahdollisimman paljon kansallista määrärahajakoa6. Kansallinen määrärahajako ei 
kuitenkaan sovi yhteen tarjouskilpailumenettelyä koskevan periaatteen kanssa, koska 
kilpailua ei voida järjestää, jos rahoituksen saanti on varmaa. Sen vuoksi komissio 
käyttää hankkeiden valintamenettelyn eri vaiheita tämän säännön soveltamiseksi. 
Kansallisen määrärahajaon noudattamista koskevaa sääntöä sovelletaan valinnan 
toisessa vaiheessa. Riittävän tasapainon saavuttaminen ei välttämättä ole mahdollista 
heti ensimmäisen ehdotuspyynnön yhteydessä vuonna 2014, koska riittävän laatuisia 
ja toteuttamiskelpoisia hankkeita ei välttämättä ole vielä olemassa tässä vaiheessa. 
Epätasapaino korjataan myöhemmin muissa ehdotuspyynnöissä monivuotisen 
työohjelman  yhteydessä7.

 "Käytä tai menetä" -sääntö lisää paineita panna täytäntöön korkealaatuisia hankkeita 
rahoituspäätöksen mukaisesti. Lisäksi säännön avulla varmistetaan tasainen poliittinen 
jännite, joka kohdistuu valittuihin hankkeisiin, joiden on tarkoitus tuottaa paljon EU:n 
tason lisäarvoa, mikä on osoittautunut usein aikojen saatossa vaikeaksi monissa 
jäsenvaltioissa ja myös joissakin koheesiomaissa. Komission mahdollisuus kanavoida 
käyttämättä jääneet varat uusiin hankkeisiin uusien tarjouspyyntöjen avulla on tärkeä 
kannustin, joka voi edistää hankkeiden täytäntöönpanoa. Tätä periaatetta ei kuitenkaan 
sovellettaisi sokeasti hankkeisiin. Komissio ja TEN-T-toimeenpanovirasto tarjoaisivat 
tukea hankkeen täytäntöönpanon aikana, jotta voidaan korostaa määrärahojen 
käyttämistä ja välttää niiden menettäminen. Joka tapauksessa "käytä tai menetä" 
-periaatteen perusteella vapautuvat varat investoitaisiin uudelleen Verkkojen Eurooppa 
-välineen 10 miljardin rahoitusosuuteen liittyviin koheesiomaiden hankkeisiin 
yhteisrahoittamalla hankkeita koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa jäsenvaltioissa8.

Hallinnointi yhteistyössä v. keskitetty hallinnointi

Koheesiopolitiikkaa toteutetaan yhteistyössä unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa 
suoritettavan hallinnoinnin periaatteen mukaisesti, kun taas Verkkojen Eurooppa -välinettä ja 
myös koheesiorahastosta siirrettävää 10 miljardia euroa hallinnoitaisiin keskitetyn hallinnon 
periaatteen mukaisesti.

Keskitetty hallinnointi tarkoittaa, että toimeenpanovirastojen kaltaiset komission osastot tai 
yksiköt vastaavat suoraan hankkeiden valinnasta, rahoituksesta ja valvonnasta. Näin ollen 
komissio määrittelisi hankkeet valmistelemalla vuotuisia ja monivuotisia työohjelmia (jotka 
komission on tarkoitus hyväksyä sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat perehtyneet niihin ja 
hyväksyneet ne). Näissä työohjelmissa määriteltäisiin talousarvio, painopistealueet ja valinta-
ja sopimuksentekoperusteet ehdotuspyyntöjä varten. Vaikka komissio valvoisi tarkasti 
hankkeiden täytäntöönpanoa ja tuloksia, se ei kuitenkaan puuttuisi käytännön toteutukseen, 
josta vastaisivat jäsenvaltiot: toimivalta paikallisten vaihtoehtojen ja niihin liittyvien 

                                               
6 Ks. alaviite 3, 11 artiklan 2 kohta.
7 Ks. alaviite 2, sivut 4 ja 8. 
8 Ks. alaviite 2, sivut 4 ja 9.
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alueellisia ja kansallisia verkkoja koskevien yhteenliittymien arviointia varten säilyisi yhä 
kansallisilla ja alueellisilla viranomaisilla.

Keskitetty hallinnointi ja ehdotuspyynnöt poikkeavat kuitenkin aikajärjestykseen perustuvan 
menettelyn periaatteesta. Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan ehdotuksen mukaan tätä 
periaatetta sovellettaisiin tukien sijasta ainoastaan rahoitusvälineisiin9.  

Hankkeiden toteuttamiskelpoisuus

Jotta komissio voisi ratkaista kysymykset, jotka liittyvät vaatimukseen, jonka mukaan 
hankkeiden on oltava riittävän laatuisia ja toteuttamiskelpoisia koheesiorahastosta siirrettävää 
10 miljardia euroa koskevaa vuoden 2014 erityistä monivuotista työohjelmaa varten, komissio 
aikoo laatia useita monivuotisia työohjelmia ja niihin liittyviä ehdotuspyyntöjä, jotta 
jäsenvaltioille jää riittävästi aikaa kaikista vaikeimpien hankkeiden valmistelua varten. 
Komissio aikoo myös hyödyntää Verkkojen Eurooppa -välineeseen liittyvien hankkeiden 
monimutkaisuuden vuoksi Jaspers-ohjelmaan liittyvää asiantuntemusta, jotta komissio voi 
tarjota jatkossakin kehitystukea hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi sen ollessa 
tarpeellista. Vuodet 2012 ja 2013 omistetaan hankkeiden valmistelulle. Lisäksi Verkkojen 
Eurooppa -välineen asetuksessa säädetään ohjelman tukitoimia koskevasta rahoituksesta10. 

Verkkojen Eurooppa -välineen asetuksen liitteessä I mainittua koordinoitua tukea 
hankesuunnitelman laatimiseksi annetaan jo nyt TEN-T-varoista (tuki tutkimuksille ja 
alustaville toimille vuosia 2007–2013 koskevissa vuotuisissa pyynnöissä, vuosina 2014–2020 
valmistuvien hankkeiden käynnistäminen) sekä koheesiopolitiikan teknisen tuen myötä. TEN-
T-politiikka (ja näin ollen Verkkojen Eurooppa -välineen asetuksen liite I) toimii 
viitekehyksenä EU:n tärkeimpien liikennehankkeiden määrittelemiseksi. 

Rahoitusvälineiden käyttö11

Komissio ehdottaa EU:n talousarviovarojen vaikutuksen lisäämiseksi innovatiivisten 
rahoitusvälineiden järjestelmällisempää käyttöä tukirahoituksen täydentämiseksi ja 
investointien lisäämiseksi. Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan ehdotuksen mukaan 
rahoitusvälineitä varten varattu talousarvio olisi peräisin Verkkojen Eurooppa -välineen 21,7 
miljardin euron rahoitusosuudesta myös koheesiorahaston tukeen oikeutettujen 
jäsenvaltioiden osalta12.

Ehdotuksissa on kuvailtu erityisesti seuraavien rahoitusvälineiden käyttöä sulkematta 
kuitenkaan pois muiden rahoitusvälineiden käyttöä:

- Oma pääoma – omalla pääomalla tarkoitetaan tavallisesti hankkeen sidosryhmien, 
hankkeen toteuttamisesta hyötyvien osapuolten tarjoamaa riskipääomaa. Esimerkiksi 
rakennusyhtiö voi tarjota omaa pääomaa sen julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden rahoitusrakennetta varten, jossa se on osallisena. Myös kolmannet 

                                               
9 Ks. alaviite 2, sivut 5 ja 6.
10 Ks. alaviite 2, sivu 6.
11 Ks. alaviite 3, 14–15 artikla.
12 Ks. alaviite 2, sivu 7.
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osapuolet voivat tarjota omaa pääomaa. Infrastruktuurirahastot ja – yhä enenevissä 
määrin –  eläkerahastot tarjoavat omaa pääomaa useisiin liikennehankkeisiin eri 
puolilla Eurooppaa (ja sen ulkopuolella). Omaan pääomaan liittyy hankkeeseen 
investoijien alimman tason jäännösoikeus. Hankkeeseen liittyvien rasitusten 
yhteydessä omaa pääomaa käytetään ensin ongelmien ratkaisuun, mikä suojaa 
ylempänä pääomarakenteessa olevia rahoittajia. Tavallisissa olosuhteissa pääoman 
omistajille maksetaan (osinkoja) ainoastaan, jos hankkeet edistyvät vähintään 
odotusten mukaisesti. Lainanantajille on puolestaan maksettava laina takaisin 
hankkeen suoriutumisesta riippumatta.

- Lainatakuut – lainatakuut ovat oikeudellisesti sitovia sopimuksia, jossa takaajana 
toimiva kolmas osapuoli (tavallisesti pankki, jolla on korkea luottoluokitus) suostuu 
maksamaan maksusta koko erääntyvän lainan tai sen osuuden, jos lainaaja ei pysty itse 
maksamaan lainaa takaisin. Lainatakuiden antaminen voi rohkaista joitakin pankkeja 
rahoittamaan hankkeita, joita ne muuten välttelisivät havaittujen luottoriskien vuoksi.

Esittelijän huomiot ja ehdotukset

Esittelijä pitää ensinnäkin tervetulleena komission ehdotusta Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamiseksi ja katsoo, että se on tarpeellinen väline järkevien, kestävien ja yhteenliitettyjen 
liikenne-, energia- ja digitaalijärjestelmien takaamiseksi.

Koheesiorahastosta siirrettävän ja Verkkojen Eurooppa -välineessä 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin ainoastaan EU:n koheesiomaissa korvamerkittävän 10 
miljardin euron osalta esittelijä on tietoinen nykyisistä varannoista ja siitä, että suurin osa 
EU:n koheesiomaista jopa vastustaa hanketta. Esittelijä kuitenkin katsoo, että yhtenä 
lainsäätäjistä toimivan Euroopan parlamentin vastuulla on työstää komission ehdotusta ja 
selkeyttää sen tekstiä tarvittavalla tavalla, jotta voidaan varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot 
tukevat hyvää ehdotusta, joka tuottaa EU:n tason lisäarvoa.

Tämän työasiakirjan ensimmäisessä osiossa jo esiteltyihin komission ehdotuksen 
epäselvyyksiin tehtävien selvennysten lisäksi esittelijä esittää seuraavat lisäehdotukset: 

Koheesiorahastosta siirrettävää 10 miljardia euroa ei pidä ottaa huomioon laskelmissa, joiden 
mukaan määrärahoja rajoitetaan 2,5 prosenttiin BKT:sta

Verkkojen Eurooppa -välineen kaltaisten keskitetysti hallinnoitujen välineiden sisällyttäminen 
määrärahojen rajoittamiseen ei ole periaatteessa järkevää. Suurin osa rahoitettavista 
hankkeista on rajat ylittäviä hankkeita, ja rajoittamisen seurauksena hanketta voitaisiin 
käsitellä epätasa-arvoisesti rajan eri puolin. Lisäksi välineeseen sisältyy EU:n koheesiomaiden 
kannalta 21,7 miljardin euron ja 10 miljardin euron suuruisten summien epätasa-arvoinen 
kohtelu, sillä kilpailuun perustuvan hankkeen toteutuksen osalta tällaista kattoa kuten 
myöskään kiinteitä maakohtaisia määrärahoja ei voida noudattaa.

Infrastruktuuria koskevan rahoituksen vahvistaminen rajat ylittävillä alueilla

Nykyinen infrastruktuuri heijastaa yhä monilla raja-alueilla suppeita kansallisia periaatteita (ei 
vaalien ensisijainen alue jäsenvaltioissa, jotka suosivat mieluummin maan keskiosiin tehtäviä 
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investointeja, vaikka raja-alueille tehtävät investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta EU:n 
yhdentymisprosessista ja sisämarkkinoista voidaan hyötyä), ja kyseessä olevat alueet kärsivät 
syrjäisestä sijainnistaan. Suurin osa ensisijaisista hankkeista on todellakin monikansallisia 
infrastruktuurihankkeita, mutta rajat ylittäviä alueita koskevat osuudet suoritetaan usein 
loppuun vasta aivan hankkeen lopussa tai ei lainkaan. 

Näin ollen esittelijä ehdottaa, että ensimmäisessä alakohtaisessa tavoitteessa13 ilmoitetaan 
avoimesti, että pullonkaulat on poistettava ja että puuttuvat yhteydet on luotava sekä 
liikenneinfrastruktuurien sisällä että niiden välisissä yhteyspisteissä rajanylityspaikoilla, mitä 
varten on käytettävä kiintiöitä ja suurempia yhteisrahoitusosuuksia. 

Jäsenvaltioiden on siksi investoitava 30 prosenttia Verkkojen Eurooppa -välineen varoista 
rajat ylittävillä alueilla suoritettaviin hankkeisiin Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
komission ehdotuksen 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa säädettyjen 
yhteisrahoitusosuuksien mukaisesti. Lisäksi 10 artiklan 5 kohdan säännöstä (yhteisrahoituksen 
lisääminen enintään 10 prosentilla) olisi sovellettava myös toimintoihin, joiden avulla taata 
rajat ylittävät synergiaedut.

Rajat ylittäviä infrastruktuurihankkeita koskevia synergioita olisi kehitettävä myös Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettavien alueellisen yhteistyön ohjelmien avulla. 
Esittelijä katsoo myös, että tällaisten rajat ylittävien infrastruktuurihankkeiden olisi oltava 
täysin valintakelpoisia EAKR:n osalta myös varakkaimmilla alueilla.

Lopuksi on syytä korostaa, että tarvitaan EU:n laajuinen näkemys kansalliset rajat ylittävästä 
pitkän matkan käytävästä sujuvan, yhteentoimivan ja intermodaalisen liikenteen estävien 
esteiden (infrastruktuuri ja tekniset ja hallinnolliset esteet) määrittelemiseksi ja niiden 
poistamiseksi. Sen lisäksi, että nämä esteet vahingoittavat syvästi EU:n kilpailukykyä 
lisäämällä kustannuksia ja laskemalla logistiikkaketjun luottamusta, niillä on myös 
epäsymmetrinen vaikutus syrjäisemmille maille, minkä vuoksi ne heikentävät EU:n alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

Syvempi Verkkojen Eurooppa -väline

Rahoitusvaikeuksissa olevat maat ovat eniten riippuvaisia infrastruktuuri-investoinneista, 
koska ne edistävät kasvua ja luovat työllisyyttä. Näin ollen yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetusehdotuksen 22 artiklan ja 110 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisten jäsenvaltioiden 
olisi käytettävä varoja, joita ne saavat infrastruktuurihankkeita koskevien kansallisten 
määrärahojen korjatuista tai kerryttämistä kassavirroista. Lisäksi näiden jäsenvaltioiden osalta 
olisi sovellettava korkeampaa, enintään 10 prosentin yhteisrahoitusosuutta kuten myös 
Verkkojen Eurooppa -välineessä14. Komission olisi hallinnoitava kyseessä olevia summia 
keskitetysti kilpailukykyä ja kasvua koskevan ohjelman puitteissa. Tämän olisi kannustettava 
investointeja sekä kansallisiin että monikansallisiin infrastruktuurihankkeisiin ja tuotettava 
tällä tavoin EU:n tason lisäarvoa.

                                               
13 Ks. alaviite 3, 4 artiklan a kohdan i alakohta.
14 Ks. alaviite 3, 11 artiklan 3 kohta.


