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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. Muutetaan 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohta seuraavasti:

"Euroopan laajuiset liikenneverkot, erityisesti päätöksessä 1692/96/EY, sellaisena 
kuin se on muutettuna päätöksellä 884/2004/EY, määritellyt Euroopan yhteistä etua 
koskevat ensisijaiset hankkeet;"

2. Lisätään 4 artiklaan 4 a kohta seuraavasti:

"Tämä asetus ei estä neuvostoa soveltamasta koheesiorahastoa siten, että 
jäsenvaltiot, joiden bruttokansantuote on ylittänyt 90 prosenttia yhteisön 
keskiarvosta pelkän tilastovaikutuksen vuoksi kymmenen uuden jäsenvaltion 
liityttyä Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004, saavat edelleen koheesiorahastosta 
vuosittain alenevaa tukea kaudella 2007–2013."

3. Muutetaan 2 artiklan 3 kohtaa seuraavasti:

"kestävää kehitystä edistävät alat, joissa on selkeä ympäristöulottuvuus, kuten 
energiatehokkuus ja uudistuvat energialähteet, sekä muuhun kuin Euroopan laajuisiin 
verkkoihin liittyvät liikennehankkeet, moottoriteitä tai pääteitä vastaavat Euroopan 
laajuisia verkkoja yhdistävät osuudet, rautatiet (liikkuva kalusto mukaan lukien), 
joki- ja meriliikenneväylät, multimodaalinen liikenne ja sen yhteentoimivuus, 
maantie- ja lentoliikenteen määrien hallinta, puhdas kaupunkiliikenne ja 
joukkoliikenne (liikkuva kalusto ja linja-autoliikenteen tieinfrastruktuuri mukaan 
lukien)."
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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on tehnyt ehdotuksen uudeksi neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta. Sen 
hyväksymisessä noudatetaan hyväksyntämenettelyä. Asetusehdotuksen päätarkoitus on 
täsmentää koheesiorahaston tehtävät ja sen toimien täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt erityisesti tuen ja rahaston toiminta-alan osalta. On huomattava, että 
jäsenvaltioiden ja alueiden tukikelpoisuutta rahaston rahoitustukeen säännellään Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä annetun ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2004)0492) mukaisesti. 

Tässä asetusehdotuksessa määritellään rahaston toiminta-ala ja säännöt, jotka ovat ehtona 
rahaston tuen saamiselle.

Asetusehdotuksen sisältö

Rahaston on tarkoitus tukea Euroopan laajuisia liikenneverkkoja ja erityisesti Euroopan 
yhteistä etua koskevia hankkeita sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 23 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyssä päätöksessä N:o 1692/96/EY yhteisön 
suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (EYVL L 228, 9.9.1996, 
s.1). On selvää, että valmistelija haluaa varmistaa, että kyseiset hankkeet pitävät sisällään 
hankkeet, jotka on liitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston 29 päivänä huhtikuuta 
2004 tehtyyn päätökseen N:o 884/2004/EY edellä mainitun päätöksen viimeisestä 
muuttamisesta (EUVL L 167, 30.4.2004, s.1), joka nykyään käsittää laajennetun luettelon 
hankkeista uusien jäsenvaltioiden tarpeiden ja muiden jäsenvaltioiden tärkeimpien 
kysymysten huomioimiseksi.

Valmistelija huomauttaa myös, että koheesiorahasto edistää muutakin kuin Euroopan laajuisia 
verkkoja: rautateitä, joki- ja meriliikenneväyliä, intermodaalista eli monivälineliikennettä ja 
sen yhteentoimivuutta, maantie- ja lentoliikenteen määrien hallintaa, puhdasta 
kaupunkiliikennettä ja joukkoliikennettä. 

Toinen asetusehdotuksen oleellinen artikla koskee rakennerahaston puitteissa tapahtuvia 
seuraamuksia, jos neuvosto toteaa liiallisen alijäämän jäsenvaltiossa. 

Valmistelijan huomautukset 

Asetusehdotus eroaa aikaisemmasta asetuksesta kahdella tärkeällä tavalla. Ehdotuksella ei 
perusteta rahaston hallinto- ja valvontajärjestelmää. Siinä ei myöskään aseteta ohjeellista 
kehystä vuosittaisille menoille ohjelmakauden aikana, esimerkiksi vuosille 2007–2013. 

Mitä tulee ensin mainittuun seikkaan, hallinto- ja valvontajärjestelmän säännöt sisältyvät 
asetusehdotukseen, joka koskee rahaston yleisiä säännöksiä. Tämä on ymmärrettävä 
lähestymistapa, joka tähtää kolmen rahaston (aluekehitysrahasto, sosiaalirahasto ja 
koheesiorahasto) koordinoituun ohjelmatyöhön lähentymistavoitteen, alueellisen 
kilpailukyvyn ja alueellisen yhteistyön paremmaksi toteuttamiseksi.
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Kuitenkaan tässä asetusehdotuksessa ja yleisistä säännöksistä annetussa asetusehdotuksessa ei 
ole säännöksiä koheesiorahaston menojen jakautumisesta vuosittain tai ohjelmakausien 
mukaan. 

Tästä syystä on mahdotonta arvioida sitä tukea, jonka koheesiorahasto voisi tuoda kyseessä 
olevien maiden liikennepolitiikkaan, Euroopan laajuiset verkot mukaan luettuina, vaikka 
lähentymistavoitteelle myönnetty summa onkin tiedossa. 

On huomattava, että ainoastaan maat, joiden bruttokansantuote (BKT) asukasta kohti ei ylitä 
90 prosenttia yhteisön keskiarvosta, saavat tukea koheesiorahastosta. Laajentumisesta on 
aiheutunut tilastovaikutus, joka uhkaa jättää joitakin vanhoja jäsenmaita ulkopuolelle. 
Valmistelija katsoo, että olisi toivottavaa, että neuvosto olisi joustava tässä asiassa 
hyväksyessään koheesiorahaston tuet. 
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