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Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 mukainen kirjallinen kannanotto Euroopan
laajuisen liikenneverkon (TEN-T) tarpeeseen tukea alueellista saavutettavuutta1

1.

Unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun
asetuksen (EU) N:o 1315/2013 4 artiklassa todetaan, että tämän verkon avulla olisi
pyrittävä varmistamaan kaikkien alueiden saavutettavuus ja Euroopan alueiden
kattaminen tasapainoisella tavalla. Vuodesta 2014 alkaen täytäntöön pannulla
asetuksella ei ole onnistuttu pääsemään tähän tavoitteeseen. Verkkojen Eurooppa välineen liikenteeseen kohdennetuista varoista on varattu 90 prosenttia yksinomaan
hankkeisiin, jotka sijaitsevat yhdeksän ensisijaisen käytävän varrella.

2.

Syrjäisimmät alueet, syrjäiset alueet ja saarialueet ovat hyötyneet vain vähän Euroopan
laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) ja Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevien
asetusten tarjoamista mahdollisuuksista. Niiden ei myöskään ole yhtä helppo kuin
keskusalueiden saada Junckerin suunnitelman mukaista rahoitusta, jossa etusija
annetaan laajamittaisille hankkeille, jotka tarjoavat nopean investointien tuoton.

3.

Tästä syystä komissiota pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ja Verkkojen Eurooppa -välineen
täytäntöönpano kattaa koko unionin alueen tästä hetkestä ohjelmakauden 2014–2020
loppuun asti alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatteen mukaisesti. Verkkojen
Eurooppa -välineen ja sen liikennettä koskevan ohjelman hankkeiden tulosten
alueellisesta vaikutuksesta vuosina 2014 ja 2015 voitaisiin laatia yksityiskohtainen arvio
etukäteen, jotta saadaan objektiivinen perusta uusien suuntaviivojen laadinnalle.

4.

Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään neuvostolle ja komissiolle.

1

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten
enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja
välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.
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