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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T) koskevan ohjelman 
tavoitteena on myös käyttömahdollisuuksien parantaminen, alueellisten talouksien 
vahvistaminen ja yhteenkuuluvuuden saavuttaminen ja että tämä on täysin sopusoinnussa 
tehokasta liikkumista koskevan tarpeen, 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); toteaa, että toinen puoli on määrä 
investoida kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin hankkeisiin, joita ei ole merkitty 
TEN-T-karttoihin;

3. palauttaa mieliin suunniteltujen liikenneinvestointien epätasapainon eri liikennemuotojen 
välillä (tieinfrastruktuuri 41 miljardia, rautatiet 23,6 miljardia ja vesiväylät 0,6 miljardia), 
millä ei edistetä nopeiden modaaliliikenteen tavoitteiden tehostamista 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi eikä varmisteta oikeudenmukaista ja tehokasta usean 
liikennemuodon käyttöä;

4. pahoittelee, että taipumuksena on ollut viivytellä rajatylittävien hankkeiden ja yleensä 
rautatiehankkeiden käynnistämisessä, mikä aiheuttaa vaaran, että TEN-T-verkosta tulee 
huonosti yhdistetty 27 kansallisen verkon yhteenliittymä;

5. 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;

6. on huolissaan parhaillaan toteutettavien liikenneinvestointien täytäntöönpanoa koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen puutteesta; tuumii, että eikö entistä tarkemmalla 
täytäntöönpanoa koskevalla arviolla tuotaisi esiin TEN-T-hankkeisiin tehtävien 
ohjelmoitujen investointien vakavat viivästykset, ja vaatii erityisesti talouskriisin vuoksi 
noudattamaan aikataulua entistä tarkemmin;

7. kiinnittää erityistä huomiota TEN-T:n eurooppalaiseen lisäarvoon, joka on erityisen selvää 
hankkeiden rajatylittävissä osissa ja kohdissa, joissa hankkeet yhdistyvät kansallisiin 
rautatie- ja sisävesiliikennehankkeisiin;

8. kehottaa sen vuoksi lisäämään yleistä TEN-T:n käytettävissä olevaa rahoitusta 
korvamerkitsemällä koheesiorahaston varoja liikennehankkeisiin ja kohdistamaan osan 
määrärahoista TEN-T:n ydinverkkoon, koska näin koheesiorahaston varat saataisiin 
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käyttöön entistä tehokkaammin ja johdonmukaisemmin ilmastonmuutosta ja kestävää 
kehitystä koskevien EU:n tavoitteiden osalta ja TEN-T-verkon toteuttaminen tehostuisi.


