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Tiivistelmä

Maanteillä on merkittävä tehtävä, sillä ne yhdistävät alueita ja maita ja edistävät näin 
taloudellista toimintaa, kehitystä ja kasvua. Suurin osa unionin matkustaja- ja 
tavaraliikenteestä kulkee maanteitse. On siis tärkeää, että liikenne on kestävää ja tehokasta.

Vuonna 2013 annettiin asetus Euroopan laajuisesta liikenneverkosta (TEN-T). Asetuksessa 
otettiin käyttöön kattavan TEN-T-verkon ja TEN-T-ydinverkon käsitteet. Kattavalla verkolla, 
joka on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2050 mennessä, pyritään varmistamaan EU:n 
kaikkien alueiden saavutettavuus ja toimivat yhteydet. Ydinverkko on määrä saada valmiiksi 
vuoteen 2030 mennessä. Siihen sisältyvät sellaiset kattavan verkon osat, jotka ovat 
strategisesti tärkeimpiä TEN-T-tavoitteiden saavuttamiseksi. 

EU on kohdistanut kaudella 2007–2020 maanteihin noin 78 miljardin euron rahoituksen, josta 
noin 40 miljardia euroa koskee TEN-T-verkon maanteitä. Suurin osa varoista on ollut peräisin 
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta. Lisäksi pienempiä määriä on 
saatu Verkkojen Eurooppa -välineestä. 

TEN-T-ydintieverkon kehittäminen etenee. Useimmat EU:n keski- ja itäosissa sijaitsevista 
jäsenvaltioista ovat kuitenkin edelleen muista jäljessä. Ohjelmakaudella 2007–2013 
rakennettiin noin 2 400 kilometriä uusia TEN-T-teitä. Ohjelmakaudella 2014–2020 on määrä 
rakentaa vielä 2 000 kilometriä. Tämä on ollut myönteistä tieverkossa matkustavien kannalta, 
sillä esimerkiksi matkustusajat ovat lyhentyneet ja enemmän kilometrejä on voitu ajaa 
moottoriteillä. 

Tilintarkastustuomioistuimen päätelmät ja suositukset

Tilintarkastustuomioistuin hyväksyi seuraavat päätelmät:

TEN-T-ydintieverkon valmistuminen etenee. Investointien painopistettä ei ole kohdistettu 
riittävästi nimenomaan ydinverkkoon. Vuosina 2014–2020 käytettävissä olleista Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) varoista jäsenvaltiot kohdistivat 66 prosenttia 
TEN-T-ydintieverkon ulkopuolelle.

Joitakin rajanylityskohtia ei ole saatu valmiiksi ja turvallisiin pysäköintialueisiin ja 
vaihtoehtoisten puhtaiden polttoaineiden infrastruktuureihin liittyviä toimia ei koordinoida 
riittävästi.

Komission seurannassa on puutteita, mikä heikentää sen kykyä toteuttaa tarvittaessa oikea-
aikaisia korjaavia toimia. Komission seuranta ei aina kata koko ydinverkkoa, eikä sitä varten 
ei ole asetettu välitavoitteita, joiden avulla komissio voisi arvioida etenemistä asianmukaisesti 
ja tehdä luotettavia ennusteita ydinverkon valmistumisesta vuoteen 2030 mennessä. Tiedot 
eivät myöskään ole oikea-aikaisia eivätkä kovin luotettavia yhtenäisen lähestymistavan 
puuttumisen vuoksi. Myös tulosindikaattorit puuttuvat.

Jäsenvaltioiden toteuttama kunnossapito ei ole riittävää, ja tämä vaarantaa ydintieverkon 
kunnon keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kansalliset kunnossapitobudjetit pienenevät 
tasaisesti sen sijaan, että ne kasvaisivat sitä mukaa kuin infrastruktuurin pituus kasvaa ja 
elintärkeät yhteydet ikääntyvät. Vaikka tämä seikka voi vaikuttaa siihen, onko ydinverkko 
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täysin toimiva vuoteen 2030 mennessä, komissiolla ei ole välineitä tarkistaa, onko 
jäsenvaltioilla luotettavat järjestelmät verkkojensa riittävän kunnossapidon varmistamiseksi. 
Tilintarkastustuomioistuin antaa näiden päätelmien perusteella seuraavat suositukset:

Suositus 1 – Investointien painopisteeksi olisi asettava ydintieverkko 

Komission olisi 

– varmistettava, että jäsenvaltioilla on asianmukaiset suunnitelmat TEN-T-ydinverkon 
valmiiksi saamisesta vuoteen 2030 mennessä ja että suunnitelmissa määritetään myös 
aikataulu ja käytettävissä olevat varat. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
rajanylityskohtiin varsinkin jäsenvaltioissa, jotka eivät ole edistyneet niiden osalta. 
Tavoiteajankohta: TEN-T-asetuksen tarkistus vuonna 2021. 

– huolehdittava tarvittavin toimin, että jäsenvaltiot asettavat maanteihin käytettävissä 
olevien koheesiorahaston ja EAKR:n määrärahojen painopisteeksi ydinverkkoon tehtävät 
investoinnit. 
Tavoiteajankohta: siinä vaiheessa, kun ohjelmakauden 2021–2027 
kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia hyväksytään.

Suositus 2 – Seurantaa olisi tehostettava 

Komission olisi parannettava seurantajärjestelmäänsä, jotta se voisi seurata TEN-T-
ydinverkon etenemistä ja toteuttaa TEN-T-asetuksen mukaisia korjaavia toimia. 
Seurantakehyksen olisi katettava koko ydinverkko, ja siihen olisi sisällytettävä seuraavat 
osatekijät: 

– välitavoitteet jäsenvaltioiden edistymisen arvioimiseksi 

– järjestelmällinen ja yhdenmukainen lähestymistapa, jossa annetaan määräajat, joiden 
kuluessa jäsenvaltioiden on annettava tietoja ydinverkon valmistumisesta ja komission on 
käsiteltävä ja julkaistava kyseiset tiedot. Järjestelmän avulla olisi voitava seurata tuloksia, 
kuten ajansäästöä, keskimääräistä nopeutta ja kapasiteettia, jotta EU:n ydinverkon 
vaikutusta olisi helpompi arvioida. 
Tavoiteajankohta: TEN-T-asetuksen tarkistus vuonna 2021.

Suositus 3 – Kunnossapitoon liittyvää lähestymistapaa olisi vahvistettava 

Komission olisi ehdotettava TEN-T-asetuksen tarkistamisen yhteydessä asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla tehostetaan kunnossapidon suunnittelua jäsenvaltioissa pitkällä 
aikavälillä. Suunnittelussa olisi määritettävä muun muassa se, kuinka paljon varoja tarvitaan, 
jotta olemassa olevan ja suunnitellun infrastruktuurin pitkän aikavälin 
kunnossapitokustannukset saadaan katetuiksi. 
Tavoiteajankohta: TEN-T-asetuksen tarkistus vuonna 2021.
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Esittelijän suositukset

Euroopan parlamentti, joka

panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ollut merkittävä toimija strategiatasolla: sen 
ehdotuksen pohjalta tehtiin muun muassa suunnitelma kattavista verkoista ja ydinverkoista 
sekä niiden osana yhdeksästä ydinverkkokäytävästä;

pitää valitettavana, että komissio ei ole puuttunut jäsenvaltioiden ongelmiin ERI-rahastojen 
(EAKR ja koheesiorahasto) varojen käytössä edellyttämällä tiettyjenehtojen täyttämistä ennen 
EU:n rahoituksen myöntämistä ja neuvottelemalla sellaisista kumppanuussopimuksista ja 
toimenpideohjelmista, joissa jäsenvaltiot asettavat TEN-T-verkon painopisteekseen;

pitää valitettavana, että vuosina 2014–2020 käytettävissä olleesta ERI-rahoituksesta 
jäsenvaltiot varasivat vain 34 prosenttia TEN-T-ydintieverkkoon; näin tapahtui siitä 
huolimatta, että jäsenvaltioissa, jotka saivat eniten ERI-rahastojen tukea maanteille, 
ydinverkon valmistumisaste oli alhainen silloin kun määrärahojen jakamisesta neuvoteltiin 
EU:n tasolla; 

muistuttaa, että rajanylityskohtiin on kiinnitettävä huomiota, koska rajat ylittävän 
infrastruktuurin puutteet heikentävät EU:n laajuisen verkon toivottua vaikutusta; käytäviä 
koskevissa työsuunnitelmissa mainittiin useita keskeneräisiä rajanylityskohtia sekä 
jäsenvaltioiden välillä (esimerkiksi Puolan ja Slovakian välillä Itämeri-Adrianmeri-
käytävällä) että osuuksilla, jotka vievät EU:n ulkopuolisen maan rajalle (esimerkiksi Unkarin 
M3-moottoritien laajentaminen Ukrainan rajalle Välimeren käytävällä); 

on huolissaan jopa useiden rajanylityskohtien puuttumisesta ja toteaa huolestuneena, että 
joissakin tapauksissa on olemassa erityinen riski siitä, että niitä ei saada valmiiksi vuoteen 
2030 mennessä;

pitää erittäin valitettavina Tonavan sillan kaltaisia esimerkkejä: silta Bulgarian ja Romanian 
välillä ylittää Tonavan itäisen Välimeren käytävällä ja se on ollut käytössä vuodesta 2013 
mutta sille ei vieläkään pääse TEN-T-tasoisia maanteitä pitkin rajan kummaltakaan puolelta;

pitää myönteisenä suositusta 1 ja tukee sitä ja pyytää komissiota esittämään tilannekatsauksen 
TEN-T-käytävän teiden valmistumisesta, jotta voidaan tuoda selkeästi esiin puuttuvat 
yhteydet ja koordinoida jäsenvaltioiden välisiä yhteyksiä;

kehottaa komissiota noudattamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusta puuttuvien 
yhteyksien sisällyttämisestä kumppanuussopimuksiin ja toimenpideohjelmiin;

kehottaa komissiota vaatimaan älykkään TEN-T-asetuksen täytäntöönpanoa;

ilmoittaa, että TEN-T-asetuksessa ei ole selkeitä vaatimuksia vaihtoehtoisten puhtaiden 
polttoaineiden infrastruktuureille; direktiivissä 2014/94/EU säädetään toki 
yksityiskohtaisemmista vähimmäisvaatimuksista mutta koordinointi on puutteellista, sillä 
jäsenvaltiot suunnittelevat kukin erikseen kutakin polttoainetta koskevat kansalliset 
tavoitteensa alueellaan liikenteessä olevien ajoneuvojen lukumäärän perusteella;
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kehottaa komissiota tutkimaan ”EU:n standardia kuorma-autojen pysäköintialueista” 
kiinnittäen huomiota turvallisuus- ja peruspalveluvaatimuksiin ja tekemään tästä standardista 
oikeudellisesti sitovan, sillä muuten jäsenvaltiot voivat edelleen määritellä itse omat 
turvallisia pysäköintialueita koskevat vaatimuksensa;

korostaa, että Eurostatin mukaan moottoritiekilometrien kokonaismäärä (mukaan lukien TEN-
T) EU:ssa kasvoi vuosina 2007–2017 noin 3 100 kilometrillä; tieverkko on kehittynyt varsin 
hyvin yhdeksässä ydinverkkokäytävässä, joissa valmistumisaste vaihtelee 70 prosentista lähes 
100 prosenttiin; on kuitenkin huolissaan valmistumisasteiden suurista eroista eri 
jäsenvaltioiden, erityisesti EU:n länsiosan jäsenvaltioiden ja keski- ja itäosan jäsenvaltioiden, 
välillä: alimmillaan ne ovat 7 prosentissa (Liettua) ja korkeimmillaan eli noin 100 prosentissa 
Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa;

kehottaa komissiota parantamaan järjestelmää, jolla seurataan ydintieverkon valmistumisen 
edistymistä ja TEN-T-asetuksessa säädettyjen teknisten vaatimusten noudattamista 
ydintieverkon yhteydessä mitä tulee täydelliseen kattavuuteen, ajantasaisten tietojen 
toimittamiseen, tulosindikaattoreihin ja yhdenmukaiseen menetelmään, jota sekä jäsenvaltiot 
että komissio soveltavat;

tukee komission ehdotusta, joka koskee tiettyjä yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita 
ohjelmakaudella 2021–2027, jotta komissio voisi seurata tehokkaammin tuloksia EU:n 
tasolla; korostaa, että nämä indikaattorit koskevat tällä hetkellä vain maanteitä yleensä eivätkä 
erityisesti TEN-T-teitä;

kehottaa komissiota keskittymään nykyisiin käytäviin ja pidättymään uusien käytävien 
ehdottamisesta TEN-T-tarkistuksen yhteydessä;

pyytää komissiota keräämään tietoja kunnossapidon suunnitteluun liittyvästä jäsenvaltioiden 
järjestelmästä, jotta voidaan tehdä perusteellinen analyysi mahdollisista toimista 
infrastruktuurin elinkaaren optimoimiseksi.


