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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat suositukset, joissa se:

1. kehottaa sisällyttämään Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T) koskevat päätökset 
(päätökset N:o 884/2004/EY ja N:o 1692/96/EY) asetuksen 23 artiklan 3 kohtaan;

2. kehottaa mainitsemaan Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin liittyvien hankkeiden rajat 
ylittäviä osia koskevat kahdenväliset sopimukset asetuksen 25 artiklan 4 kohdassa;

3. kehottaa sisällyttämään asetuksen 39 artiklaan jäljennöksen Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin liittyvien hankkeiden rajat ylittäviä osia koskevista kahdenvälisistä 
sopimuksista;

4. kehottaa liikennehankkeiden osalta lisäämään asetuksen 50 artiklan b kohdan perään 
maininnan rahastojen osallistumisesta ponnistuksiin komission valkoisessa kirjassa 
esitettyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi siirtymällä aluksi vaiheittain kohti 
raideliikennettä ja vesiliikennettä ja saattamalla valmiiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon 
siten, että yleiseksi painopisteeksi asetetaan rajat ylittävät hankkeet, jotka osaltaan 
vaikuttavat vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välisten sekä uusien jäsenvaltioiden 
keskinäisten yhteyksien parantamiseen;

5. kehottaa sisällyttämään asetuksen 51 artiklan 4 kohtaan Euroopan laajuisia liikenneverkkoja 
koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin liittyvät toimenpideohjelmat;

6. painottaa, että Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin liittyvien hankkeiden rajatylittävien 
osien kohdalla ei periaatteessa voida suorittaa ennakkomaksuja, ellei asianomaisten 
jäsenvaltioiden välillä ole kahdenvälistä sopimusta siitä, että kumpikin toteuttaa hankkeen 
muut osat täysimittaisesti omalla alueellaan (81 artiklan 2 kohta);

7. pyytää sisällyttämään asetuksen 50 artiklaan uuden c a kohdan: "osallistuminen liikkuvuuden 
ja logistiikan alalla toteutettaviin suuriin eurooppalaisiin hankkeisiin, kuten Galileo-hanke";

8. toivoo, että edellä esitettyihin suosituksiin ei suhtauduta EAKR-asetuksen 
(KOM(2004)0495) 5 artiklan 3 kohdan a alakohdan vaihtoehtoina vaan lisäyksenä, joka on 
välttämätön täyttämään kestävän alueellisen kehityksen strategioissa olevat aukot;

9. kehottaa komissiota varmistamaan, että tämän asetuksen perusteella mille tahansa 
jäsenvaltiolle lähentymistavoitteen saavuttamista varten myönnettävät vuotuiset 
kokonaismäärärahat eivät ole enempää kuin mutta toivottavasti saavuttavat neljä prosenttia 
toimielinten välisen sopimuksen tekohetkellä arvioidusta kyseisen jäsenvaltion BKT:sta; 
kehottaa jättämään asetuksen (EY) N:o 2236/95 mukaisesti yleisen edun mukaisille 
Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin liittyville hankkeille osoitetun yhteisön tuen 
huomiotta 22 artiklan mukaista neljän prosentin tasoa laskettaessa;

10. vaatii, että suurten hankkeiden ja muiden ennen 1. tammikuuta 2007 käynnistettyjen 
hankkeiden menojen olisi oltava tukikelpoisia siitä päivästä lukien, kun hanke on esitetty 
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komissiolle 55 artiklan mukaisesti;
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PERUSTELUT

Johdanto

Asetusehdotus, jonka hyväksymisessä noudatetaan hyväksyntämenettelyä (AVC), sisältää 
Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) ja koheesiorahastoa 
koskevia yleisiä säännöksiä. Sillä kumotaan asetus  (EY) N:o 1260/99. Lisäksi kustakin 
rahastosta säädetään tästä yleisasetuksesta erillisellä erityisellä asetuksella. Ehdotuksessa 
yleisasetukseksi määritellään rahastojen tavoitteet, jäsenvaltioita ja alueita koskevat 
tukikelpoisuusperusteet, käytettävissä olevat määrärahat sekä niiden myöntämisperusteet. Lisäksi 
siinä määritellään säännöt vastuun jakautumisesta jäsenvaltioiden ja komission välillä 
hallinnoinnin, ohjelmatyön, seurannan, valvonnan ja arvioinnin osalta.

Asetusehdotuksessa esitetään määrärahojen ja toiminnan keskittämistä kolmeen tavoitteeseen: 
heikommin kehittyneiden jäsenvaltioiden ja alueiden (niiden, joiden BKT asukasta kohti on alle 
75 prosenttia yhteisön keskiarvosta) ”lähentämiseen” kohti muiden alueiden tasoa, alueellisen 
kilpailukyvyn parantamiseen ennakoimalla ja edistämällä talouden muutoksia ja auttamalla 
ihmisiä sopeutumaan niihin, sekä eurooppalaiseen alueelliseen yhteistyöhön, jonka yhteydessä 
tuetaan rajat ylittävää, ylikansallista ja alueiden välistä yhteistyötä. Ensimmäistä tavoitetta 
tuetaan EAKR:stä, ESR:stä ja koheesiorahastosta, toista tavoitetta EAKR:stä ja ESR:stä ja 
kolmatta tavoitetta EAKR:stä. Rahastojen määrä rajataan kolmeen nykyisten kuuden sijasta. 
Määrärahat jakautuvat vuosina 2007–2013 eri tavoitteiden kesken niin, että 264 miljardia euroa 
(78,5 prosenttia) osoitetaan lähentymistavoitteelle, 58,9 miljardia euroa (17,2 prosenttia) 
alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteelle ja 13,2 miljardia euroa (4 prosenttia) 
alueellisen yhteistyön tavoitteelle. Asetusehdotukseen ei sisälly yksityiskohtaista arviota 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen menoista tulevalla koheesio- ja rakennerahastokaudella.

Koheesio ja liikenneinfrastruktuuri

On syytä muistuttaa, että Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) otsakkeesta 
myönnettävät talousarviomäärärahat eivät riitä varmistamaan jo tunnistettujen ja sovittujen TEN-
T-hankkeiden edistymistä sen paremmin nykyisellä kuin tulevallakaan ohjelmakaudella. 
Hankkeiden loppuun saattamiseksi tarvitaan huomattavaa rahoitustukea EAKR:stä ja 
koheesiorahastosta. Tehokas Euroopan laajuinen liikenneverkko on edellytyksenä Lissabonin ja 
Göteborgin tavoitteiden saavuttamiselle, sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle, 
alueelliselle lähentymiselle ja yhteisön ympäristötavoitteiden saavuttamiselle. Tällaista 
rahoitustukea suunnitellaan myönnettäväksi lähentymistavoitteen puitteissa, ja tämä otetaan 
huomioon asetusehdotuksen yksityiskohtaisissa säännöksissä. 

Tähänastisiin kokemuksiin perustuvia huomautuksia

Vaikka Euroopan unioni onkin osoittanut runsaasti määrärahoja Euroopan laajuisille 
liikenneverkoille rahoituskaudella 2000–2006 (yksin rakennerahastoista 29,2 miljardia euroa), 
näiden hankkeiden valmiiksi saattaminen on edistynyt hitaasti ja jopa epätyydyttävästi. Tämän 
vuoksi Euroopan laajuisiin verkkoihin sovellettavia yleisiä sääntöjä koskevassa toisessa 
asetusehdotuksessa (KOM(2004)0475 lopullinen) esitetään, että kasvatettaisiin rahoituksen 
kokonaismääriä ja yhteisön rahoitusosuutta yksittäisissä hankkeissa. Samassa yhteydessä on 
kuitenkin varmistettava, että rakennerahastojen ja koheesiorahaston hallinnointia ja valvontaa 
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koskevat yleiset säännöt suojaavat yhteisön varoja ja takaavat, että määrärahoja ei makseta, 
elleivät jäsenvaltiot todellisesti ja tehokkaasti huolehdi omasta rahoitusosuudestaan. Edellä 
esitetyt ehdotukset on tehty juuri tästä näkökulmasta.

Ehdotuksilla pyritään varmistamaan, että Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin liittyville 
hankkeille osoitettavia merkittäviä määrärahoja ei makseta, ennen kuin jäsenvaltiot ovat lujasti 
sitoutuneet yhteisrahoitukseen, ja että rajat ylittävissä hankkeissa tehdään asianomaisten 
jäsenvaltioiden välillä lujat kahdenväliset sopimukset hankkeiden osien loppuun saattamisesta 
kummallakin puolella rajaa.
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