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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kestävän Euroopan unionin 
poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevää erityisvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

Taustaa

1. muistuttaa, että liikenne toimii Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan 
tukirakenteena, että liikenteen osuus Euroopan unionin bruttokansantuotteesta on 
4,6 prosenttia ja että se työllistää 9,2 miljoonaa ihmistä ja että se sen lisäksi, että se 
mahdollistaa yksilöiden ja yhteisöjen välisen viestinnän ja tarjoaa käyttöön verkoston, 
josta tavaroiden liikkuvuus sisämarkkinoilla viime kädessä on riippuvaista, on tärkeä 
siksi, että se voi osaltaan auttaa takaamaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja edistämään 
työllisyyttä ja kauppaa sekä matkailua ja että se yhdessä tehokkaan liikennejärjestelmän 
kanssa voi vähentää hiilidioksidipäästöjä, saastumista ja ruuhkia;

2. pitää selvänä, että poliittisten haasteiden ja vuoden 2013 jälkeisen rahoituksen kannalta 
lähes kaikki EU:n vahvistetut tavoitteet, olivatpa ne sitten osa Eurooppa 2020 -strategiaa 
tai muita strategioita, ovat riippuvaisia tehokkaasta, kestävästä ja ympäristön kannalta 
hyväksyttävissä olevasta liikennealasta;

3. pitää kiinni siitä, että erityisesti varainhoidon tehokkuuden kannalta on ensiarvoisen 
tärkeää varmistaa, että liikennepolitiikkaan käytetyt EU-varat tuottavat todellista 
lisäarvoa; toteaa, että sellaisten investointien ja menojen päällekkäisyyttä ja siirtoa, jotka 
on parempi suorittaa kansallisella tai alueellisella tasolla, on vältettävä, mutta että on 
tärkeää, ettei menetetä tilaisuuksia helpottaa kestävää kasvua, joita vain EU:n 
liikennemenojen tuottama lisäarvo voi tarjota;

4. yhtyy komission näkemykseen, että rajat ylittävä infrastruktuuri on yksi parhaita 
esimerkkejä siitä, miten EU voi täyttää aukot ja tuottaa parempia tuloksia; katsoo, että 
kohdennettu taloudellinen tuki EU:n tasolla voi auttaa käynnistämään muita tärkeitä 
hankkeita, jotka usein tarjoavat suuria liiketoimintamahdollisuuksia pitkällä aikavälillä; 
toteaa, että monet maat alkavat parhaillaan tehdä laajoja ja kunnianhimoisia investointeja 
infrastruktuuriin, että tehokkaalla infrastruktuurilla on Euroopalle erityisen suuri 
strateginen merkitys kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta, koska sillä luodaan perusta 
pitkäaikaiselle talouskasvulle, ja että tuloksena on eurooppalainen ydinliikenneverkko, 
jossa tavara- ja henkilökuljetuksissa on siirrytty entistä laajemmin käyttämään kestäviä 
liikennemuotoja; toteaa, että tuki on kohdennettava tärkeimpiin painopistealoihin, joihin 
kuuluvat strategisesti tärkeisiin Euroopan laajuisiin liikenneakseleihin liittyvien 
pullonkaulojen poistaminen ja näiden akselien laajentamiseen kannustaminen sekä rajat 
ylittäviä liikenneyhteyksiä ja eri liikennemuotojen liitoskohtia varten tarvittavan 
infrastruktuurin rakentaminen;

Euroopan laajuiset verkot

5. kiinnittää erityistä huomiota Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) tuottamaan 
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lisäarvoon ja toteaa, että kaikki näihin liikenneverkkoihin sisältyvät ensisijaiset hankkeet 
ovat rajatylittäviä ja että niiden tuottama lisäarvo tulee erityisen selvästi esiin hankkeiden 
rajatylittävissä osuuksissa sekä EU:n investointien tuottamassa vipuvaikutuksessa, koska 
ne kannustavat yksityisiä ja julkisia toimijoita investoimaan strategisiin hankkeisiin;

6. toteaa tässä yhteydessä, että ensisijaisissa TEN-T-hankkeissa, Galileota lukuun ottamatta, 
47,4 miljardin euron (30,8 prosenttia) suuruiset EU:n kokonaismenot johtavat 
106,6 miljardin euron suuruisiin investointeihin muista lähteistä samoihin hankkeisiin 
nykyisten rahoitusnäkymien aikana ja että koko TEN-T-verkkoja koskevat vastaavat luvut 
ovat 105 miljardia euroa (27 prosenttia) ja 285 miljardia euroa (73 prosenttia);

7. muistuttaa, että kaksi tärkeintä TEN-T-verkkojen rahoittajaa ovat jäsenvaltiot ja unioni ja 
että unioni rahoittaa niitä TEN-T-budjetista sekä koheesio- ja rakennerahastoista; toteaa, 
että nykyisen talousarviokauden (2007–2013) aikana 15 prosenttia investoinneista, jotka 
olivat tarpeellisia niiden hankkeiden päätökseen saattamiseen, jotka oli määrä toteuttaa 
tämän ajanjakson aikana, on rahoitettu ja että, koska laajojen infrastruktuurihankkeiden 
toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset todennäköisesti lisääntyvät, liikenteeseen 
tehtäviin investointeihin vuoden 2014 jälkeisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä 
varatut kokonaismäärärahat tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä TEN-T-verkkojen 
toteuttamisen kannalta;

8. panee erityisesti merkille, että Eurooppa 2020 -strategiaan, jossa painotetaan älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua, sisältyy TEN-T-verkkoja koskevia tavoitteita:

– "hyödyntää EU:n rahoitusvälineitä (esim. Euroopan laajuisia verkkoja,) osana 
johdonmukaista rahoitusstrategiaa, jossa saatetaan yhteen EU:n ja jäsenvaltioiden 
julkista ja yksityistä rahoitusta";

– "nopeuttaa strategisten, runsaasti eurooppalaista lisäarvoa tuovien hankkeiden 
toteuttamista kriittisten pullonkaulojen poistamiseksi erityisesti rajayhteyksiltä ja 
intermodaalisista solmukohdista (kaupungit, satamat, logistiset rajapinnat)";

9. kehottaa siksi lisäämään TEN-T-verkkojen käytettävissä olevia kokonaismäärärahoja 
kohdentamalla varoja koheesiorahastosta liikennehankkeisiin (nykyisin 23,7  prosenttia 
koheesiovaroista) ja varaamaan tietyn summan näistä varoista tärkeimpiin 
TEN-T-hankkeisiin ja siten lisäämään EU:n lisäarvoa; kehottaa lisäksi asettamaan 
TEN-T-rahoituksen ehdoksi kansallisen rahoituksen keskittämisen TEN-T-verkkojen 
tärkeimpiin hankkeisiin;

10. toteaa, että vain puoli prosenttia vuosiksi 2007–2013 varatuista TEN-T-määrärahoista on 
edelleen kohdentamatta, mutta painottaa, ettei EU:n rahoitussitoumus voi jatkua 
loputtomiin, kun on kyse hankkeista, jotka eivät edisty, koska tarvittavaa täydentävää 
rahoitusta kansallisista talousarvioista ei anneta käyttöön ennen vuotta 2015;

Marco Polo

11. muistuttaa, että Marco Polo -ohjelman tarkoituksena on poistaa Euroopan maanteiltä 
vuosittain 20 miljardia tonnikilometriä rahtia, mikä vastaa 700 000 Pariisin ja Berliinin 
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välillä kulkevaa rekkaa vuodessa, siirtämällä tämä määrä muihin kuljetusmuotoihin;
toteaa, että tämä on tärkeää vähähiiliseen talouteen siirtymisen kannalta ja että siirtyminen 
edellyttää merkittävää ja koordinoitua rahoitusta; palauttaa lisäksi mieliin, että ohjelman 
450 miljoonan euron budjetissa vuosiksi 2007–2013 jokainen käytetty euro tuottaa noin 
kymmenen euron edestä sosiaalisia hyötyjä ja ympäristöhyötyjä ja ettei jäsenvaltioiden 
tasolla ole Marco Polo -ohjelmaa vastaavaa ohjelmaa;

12. toteaa, että parlamentin vuonna 2009 hyväksymän Marco Polo II -asetuksen tarkoituksena 
on helpottaa rahoituksen saamista tästä ohjelmasta, kun on kyse pk-yrityksistä, ja että 
rahoituksen myöntämisen kriteerejä on mukautettu markkinaehtoihin;

Galileo

13. painottaa, että Galileo-ohjelma on hanke, jolla on tärkeä strateginen merkitys Euroopan 
unionille, etenkin kun muut talousmahdit, kuten Kiina, Intia ja Venäjä, ovat sitoutuneet 
investoimaan samankaltaisiin järjestelmiin kansallisista sotilasmäärärahoista; painottaa 
lisäksi, että tulevaisuudennäkymä, jossa Euroopan talouselämä ei kykene hyödyntämään 
oman satelliittinavigointijärjestelmän omaavan Euroopan tarjoamia moninaisia 
taloudellisia, ympäristöllisiä, innovatiivisia, tutkimukseen liittyviä ja työllisyyspoliittisia 
mahdollisuuksia, ei ole toivottava; katsoo lisäksi, että palvelun vähentämisestä tai 
lakkauttamisesta muun muassa talouselämälle, pankeille, liikenteelle, lentoliikenteelle, 
viestinnälle jne. mahdollisesti aiheutuvat häiriöt kävisivät hyvin kalliiksi (esim. kun on 
kyse yritysten tuloista, tieliikenteen turvallisuudesta jne.); muistuttaa, että budjettivallan 
käyttäjä tunnusti tämän korottaessaan otsakkeen 1 A enimmäismääriä nykyisessä 
rahoituskehyksessä taatakseen investointien jatkamisen Galileo-ohjelmaan;

14. toteaa, että Galileosta hyödytään eniten älykkäiden liikennejärjestelmien ja 
maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän kehittämisessä ja käytännön 
soveltamisessa;

15. painottaa, että Galileon kaltaisten ohjelmien pitkät toteutusajat ja Galileo-ohjelmaan jo 
tehdyt investointisitoumukset huomioon ottaen rahoituksen suunnittelun johdonmukaisuus 
ja siihen sitoutuminen useiksi rahoitussuunnittelukausiksi on ratkaisevan tärkeää sen 
onnistuneen täytäntöönpanon ja sivutuotteena saadun hyödyn takaamiseksi;

16. muistuttaa matkailun merkityksestä Euroopan taloudelle, Euroopan luonnon-ja 
kulttuuriperinnölle ja tietyille maille ja alueille, joille se on talouden ja yhteiskunnan 
kulmakivi; kiinnittää huomiota Lissabonin sopimukseen sisällytetyn matkailua koskevan 
uuden määräyksen merkitykseen, koska siinä annetaan parlamentille ensimmäistä kertaa 
lainsäädäntövaltuudet matkailun alalla; toistaa huolensa siitä, että ei ole perustettu 
budjettikohtaa matkailun kehittämisen tukemiseksi ja tämän uuden haasteen huomioon 
ottamiseksi; vaatii, että vastedes on varattava riittävästi määrärahoja matkailun 
tukemiseen perustamalla erityinen budjettikohta kestävää talouden kehitystä, 
teollisuusperintöä sekä luonnon-ja kulttuuriperinnön suojelua varten, ja että näitä 
määrärahoja on tarvittaessa täydennettävä rakennerahastoista ja muista rahastoista 
saatavilla varoilla.


