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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että Euroopan investointipankki (EIP) on toiminut aktiivisimmin 

liikennealalla, johon EIP:n tuella on investoitu yli biljoona euroa sen perustamisesta 

vuodesta 1958 lähtien; 

B. toteaa, että liikennealan päästöjen vähentäminen on suuri haaste ja että liikenteen 

aiheuttamia typen oksidin päästöjä, hiilidioksidipäästöjä ja muita merkittäviä päästöjä on 

vähennettävä huomattavasti, jotta unioni saavuttaisi pitkän aikavälin ilmastotavoitteensa; 

ottaa huomioon, että ruuhkat ja ilmansaasteet ovat suuria ongelmia kaikkien 

liikennemuotojen kehittämisessä ja ihmisten terveyden suojelussa; 

C. ottaa huomioon, että vuonna 2015 EIP investoi 14 miljardia euroa liikennehankkeisiin, 

jotka hyödyttävät vuosittain 338:aa miljoonaa matkustajaa ja säästävät 65 miljoonaa 

matkustustuntia vuodessa; 

1.  suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan Junckerin ilmoittamaan suunnitelmaan 

tarkistaa Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR-rahasto) koskevaa asetusta; 

toteaa, että tarkistuksen tavoitteena on lisätä Euroopan investointiohjelman määrärahoja 

315 miljardista eurosta 630 miljardiin euroon vuoteen 2022 mennessä; korostaa kuitenkin, 

että tämä ei saisi johtaa kestävän liikenneinfrastruktuurin hyvin toimivien 

rahoituslähteiden vähentämiseen; uskoo erityisesti, että esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -

välineen kaltaisilta rahoitusvälineiltä ESIR-rahaston hyväksi leikatut varat palautetaan 

käyttöön; pitää erittäin tärkeänä, että varat jaetaan tasapuolisesti alueiden kesken, ja 

korostaa, että TEN-T-runkoverkko on saatava valmiiksi vuoteen 2030 mennessä; 

2. toteaa, että ESIR-rahaston nykyinen toimivuus ei vastaa rahastoa koskevaa asetusta, jonka 

mukaan ESIR-rahaston olisi pyrittävä lisäämään unionin taloudellista, sosiaalista ja 

alueellista yhteenkuuluvuutta, sillä vain kahdeksan prosenttia ESIR-rahaston 

investoinneista on tehty EU13-maissa; katsoo myös, että pääoman keskittäminen EU15-

maihin ja EU13-maiden jättäminen liian vähälle huomiolle syventää sosiaalisia ja 

taloudellisia eroja unionin läntisten ja itäisten alueiden välillä; toteaa, että tällaiset erot 

kiihdyttävät aivovuotoa ja nuorten maastamuuttoa köyhemmistä jäsenvaltioista läntisiin 

jäsenvaltioihin, mikä puolestaan aiheuttaa ylimääräisiä paineita köyhempien 

jäsenvaltioiden sosiaalisille turvaverkoille; panee merkille myös läntisten jäsenvaltioiden 

keskuudessa kasvavan tyytymättömyyden niiden työmarkkinoiden rakennemuutokseen, 

joka johtuu köyhemmistä jäsenvaltioista tulevasta muuttoliikkeestä ja johtaa usein siihen, 

että läntisten jäsenvaltioiden hallitukset tekevät sosiaalilainsäädäntöönsä muutoksia, jotka 

ovat tosiasiallisesti syrjiviä; 

3.  kannustaa EIP:tä tukemaan jatkossakin kestäviä, turvallisia, ilmastoystävällisiä ja 

innovatiivisia liikenneratkaisuja sekä edistämään jatkossakin liikenteen esteettömyyttä 

liikuntarajoitteisille matkustajille; korostaa, että unionin painopisteenä on varmistaa 

riittävä rahoitus hankkeisiin, joilla on eurooppalaista lisäarvoa, muun muassa 

rajatylittäviin liikenneyhteyksiin ja erityisesti hylättyihin tai purettuihin rajatylittäviin 

alueellisiin junayhteyksiin; korostaa, että unionin investointipolitiikassa on kiinnitettävä 
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enemmän huomiota horisontaalisiin kysymyksiin, erityisesti tulevaisuuden 

liikennemuotoihin ja palveluihin, jotka edellyttävät vaihtoehtoisen energian verkkojen ja 

tietoliikenneverkkojen samanaikaista ja johdonmukaista kehittämistä; 

4. kannustaa EIP:tä ottamaan liikennehankkeiden rahoittamisessa huomioon matkailualan ja 

etsimään synergioita sen kanssa, jotta voidaan edistää matkailualan kehitystä ja 

kilpailukykyä unionissa; 

5. katsoo, että innovatiivinen ja tehokas talous tarvitsee kehittynyttä ja laadukasta 

liikennejärjestelmää ja -infrastruktuuria, joiden olisi oltava painopisteiden joukossa; 

katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä unionin itäisiin alueisiin sekä 

innovatiivisiin multimodaalisiin infrastruktuuriratkaisuihin, kuten lyhyisiin 

multimodaalisiin tunneleihin, siltoihin tai lauttoihin harvaan asutuilla alueilla; 

6. kiinnittää huomiota eroihin1 läntisissä ja itäisissä jäsenvaltioissa rahoitettujen 

investointihankkeiden määrässä; korostaa tämän vuoksi, että investointien, joihin EIP 

osallistuu, on oltava maantieteellisesti tasapainossa; toivoo, että EIP ja komissio antavat 

asianmukaista teknistä ja hallinnollista apua hankkeiden valmisteluun maissa, joissa sitä 

tarvitaan; pitää tärkeänä paikallis- ja alueviranomaisten roolia tässä prosessissa; 

7. tukee komissiota sen pyrkimyksissä tarkistaa nykyistä varainhoitoasetusta; tukee 

erityisesti asetuksen säännöksiä hankejoukkolainojen kaltaisten innovatiivisten 

rahoitusvälineiden käytöstä, edellyttäen, että niillä ei sosialisoida tappioita ja yksityistetä 

tuottoja; 

8. varoittaa kehityssuunnasta, jossa yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksiin 

perustuvat investoinnit korvaavat unionin perinteisiä rahoitusmekanismeja ja jossa ESIR-

rahaston yhteydessä investointeja rahoitetaan osittain varoilla, joka on aiemmin varattu 

muihin tarkoituksiin; panee merkille, että ESIR-rahastolla ei ole tähän mennessä pystytty 

lisäämään unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, minkä vuoksi 

unionin rakennerahastot ovat edelleen pääasiallinen rahoituslähde, jolla voidaan auttaa 

saavuttamaan unionin koheesiopolitiikan tavoitteet; 

9. korostaa, että COP21-kokouksessa asetetut liikennealan tavoitteet ovat tärkeitä 

ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta; korostaa, että tarvitaan rahoitusta, jolla 

varmistetaan siirtyminen maantieliikenteestä raide- ja vesikuljetuksiin sekä 

sisävesiliikenteeseen; pitää ehdottoman tärkeänä, että myös puhtaaseen energiaan ja 

nykyaikaisiin palveluihin liikenteen alalla tehtäviin investointeihin kiinnitetään huomiota; 

ehdottaa siksi tähän erikoistuneiden rahoitusvälineiden, kuten Euroopan puhdas liikenne -

välineen, valmiuksien lisäämistä; 

10. korostaa, että investointien olisi perustuttava ulkoisten kustannusten ja 

ilmastonmuutoksesta aiheutuvien kustannusten minimointiin, millä vähennettäisiin 

valtioiden talousarvioille tulevaisuudessa aiheutuvia haasteita; 

11. kehottaa komissiota ja EIP:tä tukemaan investointeja kestävään kaupunkiliikenteeseen, 

joka ihannetapauksessa perustuu kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmiin ja 

                                                 
1 EIP:n riippumaton arviointikertomus ”Evaluation of the functioning of the European Fund for Strategic 

Investments” (http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm). 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
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asianmukaisiin kriteereihin ruuhkien, ilmastonmuutoksen, ilmansaasteiden, melun ja 

tieliikenneonnettomuuksien vähentämiseksi; 

12. huomauttaa, että infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta veronmaksajille ja yleensä 

julkiselle taloudelle aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien kaltaisten liikenneinfrastruktuurihankkeiden olisi yleisesti perustuttava 

käyttäjä maksaa -periaatteeseen; 

13. panee merkille, että EIP käyttää monia erilaisia rahoitusvälineitä, kuten lainoja, takuita, 

hankejoukkolainoja sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, tukeakseen 

julkisia ja yksityisiä investointeja liikenteeseen; korostaa, että on tärkeää sovittaa yhteen 

erityyppinen unionin rahoitus, jotta voidaan varmistaa, että unionin liikennepolitiikan 

tavoitteet saavutetaan kaikkialla unionissa; toteaa, että tässä on otettava huomioon, että 

kaikki hankkeet eivät sovellu rahoitettaviksi julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien kaltaisista välineistä; 

14. pitää erittäin tärkeänä, että unionin investointipolitiikkaa optimoidaan yhdistämällä 

erilaisia investointien tukivälineitä (muun muassa ESIR, ERI-rahastot, Verkkojen 

Eurooppa -väline, hankejoukkolainat ja erilaiset rahastot); toivoo, että EIP:n ja komission 

välillä otetaan käyttöön koordinointijärjestelmä, jotta voidaan hyödyntää mahdollisimman 

hyvin näiden eri välineiden yhteiskäyttöä hankekohtaisesti siten, että lainoja, tukia ja 

takausjärjestelmiä voidaan yhdistellä parhaalla mahdollisella tavalla samassa hankkeessa; 

15. katsoo, että avoimuus ja kansalaisten mahdollisuus tutustua rahoitussuunnitelmia ja -

rakenteita koskeviin tietoihin ovat keskeisen tärkeitä varmistettaessa hankkeiden merkitys 

ja kansalaisten niille antama hyväksyntä. 
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