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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T) koskevan ohjelman 
tavoitteena on myös käyttömahdollisuuksien parantaminen, alueellisten ja paikallisten 
talouksien vahvistaminen ja yhteenkuuluvuuden saavuttaminen ja että tämä on täysin 
sopusoinnussa tehokkaan liikkuvuuden aikaansaamista koskevan tarpeen sekä 
ilmastonmuutoksen asettamien haasteiden kohtaamisen ja sisämarkkinoiden yleisten 
tavoitteiden kanssa;

2. muistuttaa, että noin 23,7 prosenttia (82 miljardia euroa) koheesiorahaston ja 
rakennerahastojen varoista kaudella 2007–2013 on tarkoitettu liikenteeseen, mutta vain 
puolet niistä käytetään TEN-T-hankkeisiin (17 miljardia euroa ensisijaiseen 
TEN-T-verkkoon ja 27,2 miljardia yleiseen osaan), ja toinen puoli on korvamerkitty 
kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin hankkeisiin, joita ei ole merkitty TEN-T-karttoihin;

3. on huolissaan, että maksujen taso on alhainen suunniteltuihin määriin verrattuna, koska 
talousarviokauden 2007–2013 puolivälissä ainoastaan 19 prosenttia on tosiasiallisesti 
käytetty;

4. pahoittelee suunniteltujen liikenneinvestointien epätasapainoa eri liikennemuotojen välillä 
(tieinfrastruktuuri 41 miljardia, rautatiet 23,6 miljardia ja vesiväylät 0,6 miljardia), mikä 
haittaa kestävän intermodaalisen eurooppalaisen liikennejärjestelmän luomista; toivoo sen 
vuoksi, että Euroopan unionin rahoituksen myöntäminen rautatiehankkeille asetetaan 
etusijalle ja sitä lisätään siellä, missä tieinfrastruktuurien kehitystaso on jo nyt riittävän 
korkealla;

5. pahoittelee, että taipumuksena on ollut viivytellä rajat ylittävien hankkeiden ja yleensä 
rautatiehankkeiden käynnistämisessä, mikä uhkaa jättää TEN-T-verkon huonosti 
yhdistetyksi 27 kansallisen verkon yhteenliittymäksi, ja korostaa, että on tärkeää luoda 
yhteyksiä TEN-T-verkon ensisijaisten hankkeiden ja intermodaalisuuden välille;

6. muistuttaa, että EU:n sisäisiä rajoja ylittävät projektit on huomioitava, kun rakennetaan 
TEN-T-verkkoa; ottaa huomioon, että ajanylityskohdat ovat haastavia TEN-T-verkolle, 
koska pelkkä poliittinen konsensus asiassa ei riitä – tarvitaan myös käytännön toteutusta, 
jotta verkko olisi toimiva myös rajat ylittävillä alueilla; katsoo, että lisäksi tulisi 
huomioida myös rajanylityskohdat EU:n ulkorajoilla;

7. pahoittelee erityisesti sitä, että kun maanteitä verrataan rautatieinfrastruktuuriin erityisesti 
koheesiomaissa, vaikuttaa siltä, että maateiden ja rautateiden epätasapaino voi lisääntyä, 
jos rautatiesektorin investointeja viivytetään, kuten koheesiopolitiikan toteuttamista 
käsittelevässä raportissa 2010 korostetaan;

8. korostaa liikenteen alan – ja erityisesti rautatieliikenteen – merkitystä alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamisen ja ekotehokkaan liikenteen 
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edistämisen kannalta sekä kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään jäsenvaltioiden 
kaikkia pääkaupunkeja yhdistävän suurnopeusrautateiden infrastruktuurien toteuttamista;

9. on huolissaan parhaillaan toteutettavien liikenneinvestointien täytäntöönpanoa koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen puutteesta ja viivästyksistä, joita on ilmennyt käynnissä olevien 
TEN-T-hankkeiden valtaosassa; kehottaa tämän vuoksi tekemään entistä tarkemman 
täytäntöönpanoa koskevan arvion näistä hankkeista ja vaatii erityisesti talouskriisin vuoksi 
noudattamaan aikataulua entistä tarkemmin; muistuttaa komissiota 22. huhtikuuta 2009 
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta vihreästä kirjasta annetusta parlamentin 
päätöslauselmasta, jonka 46 kohdassa parlamentti kehottaa "komissiota ja EIP:tä 
esittämään parlamentille ja neuvostolle vuosittain luettelon aluerahastoista, 
koheesiorahastoista ja EIP:ltä yhteisrahoitusta saavista Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevista hankkeista, kuten Euroopan laajuisista liikenneverkoista 
yhteisrahoitusta saavien hankkeiden osalta jo tapahtuu";

10. kiinnittää erityistä huomiota TEN-T-verkon eurooppalaiseen lisäarvoon, joka on erityisen 
selvää hankkeiden rajat ylittävissä osissa ja kohdissa, joissa hankkeet yhdistyvät 
kansallisiin maantie-, rautatie- ja sisävesiliikennehankkeisiin;

11. korostaa, että koheesiorahaston ja rakennerahastojen liikenteen alan määrärahoja jaetaan 
liikennemuotojen ja liikenneverkkojen kesken siten, että Euroopan unionin tavoitteita ei 
oteta riittävästi huomioon;

12. kehottaa sen vuoksi ottamaan entistä paremmin huomioon eurooppalaisen 
liikennepolitiikan – erityisesti TEN-T-politiikan – jaettaessa koheesiopolitiikan mukaisesti 
varoja, koska näin kyseiset varat käytettäisiin entistä tehokkaammin ja entistä enemmän 
ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä koskevien EU:n tavoitteiden mukaisesti ja 
TEN-T-verkon täytäntöönpano tehostuisi; kehottaa komissiota pohtimaan tulevaisuudessa 
mahdollisuutta ottaa koheesiopolitiikan puitteissa käyttöön varojen jakoa ja ehtoja 
koskevat kriteerit, joissa otetaan entistä paremmin huomioon liikenneverkkojen 
eurooppalaiset intressit;

13. painottaa, että jäsenvaltioiden olisi keskityttävä nykyistä enemmän siihen, että EU:n 
koheesiorahat tulevat käytettyä oikeisiin kohteisiin, koska virhemarginaali on ollut 
joissain EU-maissa merkittävän suuri;

14. korostaa, että maantieliikenteen alan tieto- ja viestintätekniikoiden sekä maantieliikenteen 
ja muiden liikennemuotojen välisten yhteyksien hyödyntäminen edistää merkittävästi 
maantieliikenteen energiatehokkuutta ja turvallisuutta, sekä kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan koordinoidusti ja tehokkaasti älykkäitä kuljetusjärjestelmiä 
koko unionin alueella ja tukemaan niitä myöntämällä niille riittävästi taloudellisia 
resursseja;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään hyväkseen kauden 2007–2013 
rahoituskehyksen väliarviointia, jonka mukaisesti jäsenvaltiot voivat tarkistaa 
toimintaohjelmiaan antaakseen suuremman painoarvon Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen ensisijaisille hankkeille.
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