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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että EU:n liikennepolitiikka on avain Eurooppa 2020 -tavoitteiden 

saavuttamiseen; painottaa, että liikenneala takaa sen, että EU:n markkinat säilyvät 

tuotantoalueena, jolle on ominaista korkeatasoinen osaaminen, sekä EU:n kilpailukykyyn 

ja elämänlaatuun vaikuttavana ratkaisevana tekijänä; muistuttaa, että yhtenäisen 

eurooppalaisen rautatiealueen täytäntöönpano ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 

loppuun saattaminen helpottavat tulevaisuudessa EU:n yhtenäismarkkinoiden toimintaa; 

2. korostaa, että kaikkien talousarvioiden, vuoden 2012 talousarvio mukaan lukien, olisi 

helpotettava ja elvytettävä sellaisen multimodaalisen kestävän liikennejärjestelmän 

kehittämistä, joka edistää EU:n pyrkimyksiä ilmastonmuutoksen torjumiseen 

hiilidioksidipäästöjä vähentämällä; 

3. katsoo, että komission talousarvioesityksessä esittämät määrärahat ovat välttämätön 

vähimmäismäärä liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa kuvatun Euroopan unionin 

politiikan täytäntöönpanonopeuden säilyttämiseksi; katsoo, että liikenteeseen 

tarkoitettujen julkisten varojen lisääminen auttaa voittamaan kriisin ja luomaan 

työpaikkoja; 

4. kehottaa parantamaan merkittävästi mahdollisuutta saada rahoitusta innovointiin ja 

infrastruktuureihin, erityisesti kun on kyse ympäristöystävällisistä tekniikoista, Euroopan 

laajuisista verkoista, joissa painotetaan olemassa olevaa rautatieinfrastruktuuria sekä 

toiminnallisten ja infrastruktuuriin liittyvien investointien yhdistämistä, ja muista 

hankkeista, joiden on osoitettu tuottavan eurooppalaista lisäarvoa ja jotka rahoitetaan 

koheesio- ja rakennerahastoista; kehottaa hyödyntämään tehokkaasti ja täydentävästi 

erilaisia eurooppalaisia rahoituslähteitä käyttäen mahdollisesti samalla innovatiivisia 

rahoitusvälineitä, joissa on mukana yksityistä pääomaa; 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään panemaan täytäntöön Euroopan laajuisiin 

liikenneverkkoihin liittyvät ensisijaiset hankkeet vahvistetun aikataulun mukaisesti; 

painottaa, että kaikki viivästykset näiden hankkeiden täytäntöönpanossa lisäävät 

kustannuksia; 

6. kehottaa lisäämään merkittävästi maksumäärärahoja, koska se mahdollistaisi olemassa 

olevien resurssien paremman käytön; 

7. korostaa, että on tärkeää varata määrärahoja ohjelmaan yhdennetyn meripolitiikan 

edelleen kehittämiseksi; 

8. pitää valitettavana, että komissio ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

195 artiklan nojalla ehdota uutta oikeusperustaa, jolla korvattaisiin ne kolme kestävällä 

matkailualalla toteutettua valmistelutointa, joita ei voida pidentää vuoteen 2012, ja 

kehottaa myöntämään riittävästi määrärahoja matkailualalle vuosina 2012 ja 2013 sekä 

tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä; 
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9. katsoo, että liikenteestä vastaaville erillisvirastoille unionin talousarviosta maksettava 

osuus olisi suhteutettava virastoille annettuihin ylimääräisiin tehtäviin, kuten Euroopan 

meriturvallisuusvirastolle annettuihin tehtäviin; katsoo, että määrärahojen myöntämisessä 

erityisvirastoille on otettava huomioon niiden varojen käytön tehokkuutta koskevat 

sisäiset tarkastukset. 



 

AD\875934FI.doc 5/7 PE467.189v02-00 

 FI 

LYHYET PERUSTELUT 

Johdanto 

 

EU:n vuoden 2012 talousarvion tärkeimpänä tavoitteena olisi oltava Euroopan talouden ja 

EU:n kansalaisten täysimääräinen tukeminen siten, että hyödynnetään EU:n talousarvion 

vipuvoimaa kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi samalla kun jäsenvaltioiden talousarvioista 

toteutettavia toimia jatketaan. Vuoden 2012 talousarviossa olisi otettava huomioon myös 

älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva, Eurooppa 2020 -strategiassa asetettu 

tavoite. Otsakkeen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky), johon liikenne ja 

matkailu kuuluvat, ehdotettu liikkumavara on 129,4 miljoonaa euroa. 

 

I. Liikennealan budjetti 

 

Euroopan komission vuodeksi 2012 laatiman talousarvioesityksen osastoon 6 (Liikenne ja 

liikkuminen) on koottu kaikki EU:n liikennepolitiikkaan liittyvät budjettikohdat. 

Talousarvioesityksessä ehdotetaan 7,6 prosentin lisäystä maksusitoumusmäärärahoihin 

(joiden määrä oli 1 547 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja jotka nousisivat näin ollen 

1 664 miljoonaan euroon vuonna 2012) ja 2,8 prosentin lisäystä maksumäärärahoihin 

(1 142 miljoonaa euroa vuonna ja nousisivat 1 173 miljoonaan euroon vuonna 2012). 

Komission laatiman talousarvioesityksen kokonaismäärä vaikuttaa asianmukaiselta, kun 

otetaan huomioon, että elämme tiukkoja aikoja. Neuvoston budjettikohtiin tekemiä 

mahdollisia mielivaltaisia tai puhtaasti matemaattisia vähennyksiä, joissa ei oteta huomioon 

yksittäisiin budjettikohtiin liittyviä toimia koskevia parlamentin prioriteetteja, olisi 

tarkasteltava asianmukaisesti ja tarvittavat tarkistukset olisi tehtävä heinäkuun puolivälissä 

valmisteltaessa liikenne- ja matkailuvaliokunnan tarkistuksia neuvoston kantaan. Esittelijä 

haluaisi kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: 

 

Euroopan laajuiset verkot - liikenne (luku 06 03) 

Talousarvioesityksessä ehdotetaan, että sekä maksusitoumusmäärärahoja että 

maksumäärärahoja lisätään tähän tärkeään budjettikohtaan. Maksusitoumusmäärärahoja 

lisätään 7,9 prosenttia eli ne nousevat 1 325 406 119 euroon ja maksumäärärahoja 

1,8 prosenttia, jolloin niiden määräksi tulee 872 300 000 euroa. 

 

Eurooppalaisen liikennepolitiikan ja matkustajien oikeuksien tukitoimet (06 02 03) 

Talousarvioesityksessä on lisätty merkittävästi maksusitoumusmäärärahoja tähän 

budjettikohtaan (jotka olivat 15 735 000 euroa vuonna 2011 ja jotka nousisivat 

31 770 000 euroon vuonna 2012) tämän tärkeän liikennepolitiikan täytäntöön panemiseksi. 

Islannissa toukokuussa 2010 tapahtuneen tulivuorenpurkauksen aiheuttama kriisi 

lentoliikenteessä ja huonosta säästä johtuneet lentoliikenteen häiriöt Euroopan lentokentillä 

viime talvena osoittivat, että tämä politiikka on todellakin pantava pikaisesti täytäntöön. 

 

Marco Polo II (06 02 06 ja 06 02 07) 

Marco Polo II -ohjelmalta vähennetään sekä maksusitoumusmäärärahoja (2,1 prosenttia 

62 844 000 euroon) että maksumäärärahoja (1,3 prosenttia 28 200 000 euroon). Tämä näyttää 

olevan nykyisten vaatimusten mukaista. 
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Virastot 

 

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (06 02 01) 

Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) maksusitoumus- ja maksumäärärahat nousevat 

33 315 800 eurosta 35 214 151 euroon eli 5,7 prosenttia.  

 

Euroopan meriturvallisuusvirasto (06 02 02) 

Euroopan meriturvallisuusvirastolle (EMSA) talousarvioesityksessä ehdotetut määrät 

merkitsevät 5,7 prosentin korotusta maksusitoumusmäärärahoihin, jotka nousevat 53 564 744 

euroon, ja 10,2 prosentin korotusta maksumäärärahoihin, jotka nousevat 55 873 817 euroon. 

 

Euroopan rautatievirasto (06 02 08) 

Euroopan unionin tuki Euroopan rautatievirastolle (ERA) nousee 24 375 000 eurosta 

25 260 000 euroon vuonna 2012 sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina. Esittelijä 

kehottaa antamaan selvityksen ERA:n talousarvion epätyydyttävästä toteutuksesta vuosina 

2009 ja 2010. 

 

II. Matkailu 

 

Matkailualan määrärahat sisältyvät osastoon 2 (Yritystoiminta) eikä sillä ole omaa 

budjettikohtaa talousarviossa. Kaikki matkailualaa koskevat valmistelutoimet sisältyvät viime 

vuoden (2011) maksusitoumusmäärärahoihin eikä uusia sitoumuksia ole mahdollista lisätä 

vuoden 2012 talousarvioon. Matkailualalle varatut määrärahat ovat riittämättömät, ja 

aikaisemmin tänä vuonna sovittiin uusien kokeiluhankkeiden sisällyttämisestä talousarvioon. 

Esittelijä haluaisi samalla kehottaa komissiota varmistamaan, että matkailualalle varataan 

riittävästi määrärahoja vuosina 2012 ja 2013 sekä tulevassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä. 

 

III. Kokeiluhankkeet 

 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta haluaisi sisällyttää talousarvioesitykseen kolme uutta 

kokeiluhanketta: 1) Euroopan teollisuus- ja kulttuuriperintöreitit, 2) eurooppalainen 

liikennetieto- ja varauspiste kaikille liikennemuodoille ja 3) matkailu kaikkien saataville. 
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