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EHDOTUKSET

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

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, jota voidaan pitää ensimmäisenä 
askeleena kasvua ja työllisyyttä tukevaa koheesiopolitiikkaa koskevien strategisten 
suuntaviivojen määrittämisessä;

2. panee tässä yhteydessä merkille, että tasapainoinen kilpailukyky ja yhteisön alueen 
monikeskinen kehittäminen parantavat alueellista koheesiota ja ne ilmenevät komission 
määrittelemissä kolmessa päätavoitteessa, eli jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien 
kestävän taloudellisen houkuttelevuuden parantaminen, innovoinnin, yrittäjyyden ja 
tietoon perustuvan talouden kannustaminen sekä uusien ja parempien työpaikkojen 
luominen; ja että näitä tavoitteita ei voida saavuttaa ilman tehokkaita, integroituja ja 
kestäviä liikenneverkkoja, joiden luomiseen tarvitaan lisää yhteisön tukea, joita riittävät 
investoinnit tukevat ja joita kehitetään Lissabonin strategian puitteissa;

3. uskoo siksi, että etusijalle pitäisi asettaa 30 Euroopan etua ajavaa hanketta niissä 
jäsenvaltioissa ja niillä alueilla, joita voidaan tukea lähentymiskriteerien perusteella, ja 
torjuu kaikki yritykset vähentää ensisijaisten hankkeiden määrää; pahoittelee kuitenkin 
sitä, että Eurooppa-neuvoston vuosiksi 2007–2013 ehdottamat EU:n investoinnit 
liikenneverkkoihin ovat täysin riittämättömiä, jotta infrastruktuureja voitaisiin parantaa ja 
lähentymistä vahvistaa, ja siksi niitä pitääkin lisätä; on myös sitä mieltä, että TEN-
hankkeiden yhdysreiteille olisi annettava tukea kaikista koheesiopolitiikan 
rahoitusvälineistä, jos itse TEN-hankkeiden odotetaan onnistuvan;

4. ymmärtää rajat ylittävien hankkeiden ja kansainvälisen yhteistyön merkityksen 
kansainvälisen yhdentymisen, yhteentoimivuuden ja koheesion lisääntymiselle, joita pitää 
edistää kannustavalle tasolle asetetun taloudellisen tuen avulla, jotta rautatie- tai 
maantiereittien katkeaminen kansallisille rajoille voitaisiin estää; ymmärtää rajat ylittävien 
hankkeiden merkityksen, joilla osaltaan puretaan esteitä luonnollisilla rajoilla (Alpeilla ja 
Pyreneillä), edesautetaan liikenteen siirtämistä maanteiltä rautateille ja tarjotaan ratkaisuja 
ruuhkiin ja turvallisuuskysymyksiin erityisesti tavaraliikenteessä;

5. pyytää, että EU ja kansalliset viranomaiset ottaisivat huomioon myös sisävesireittien 
merkityksen;

6. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että investointien tuottoa pitäisi käyttää 
perusteena hankkeiden valinnassa siten, että paikalliset tai alueelliset taloudellisen 
toiminnan tasot ja olemassa olevat rakenteet otetaan huomioon täysimääräisesti; myöntää 
tässä yhteydessä, että yksityisen ja julkisen sektorin investointikumppanuudet ovat 
toteuttamiskelpoisia ainoastaan niillä alueilla, joissa taloudellisen toiminnan taso takaa 
investoinneille jo entuudestaan liiketaloudellisesti kannattavan taloudellisen tuoton ja 
joissa nämä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet toteutetaan avoimesti 
taloudellisen kannattavuuden periaatteen mukaisesti Lissabonin ja Göteborgin 
strategioiden puitteissa;



PE 368.023v03-00 4/7 AD\608376FI.doc

FI

7. korostaa sen tärkeyttä, että rakenne- ja koheesiorahastoista annetaan tukea kaupunki- ja 
esikaupunkialueiden liikenteelle, myös uusien liikennejärjestelmien luomiseen tai 
sijoittamiseen olemassa oleviin järjestelmiin, esimerkiksi raitiovaunuihin, esikaupunkien 
rautateihin, yhdennettyihin järjestelmiin ja rautatiekalustoon, mikä edistäisi huomattavasti 
kaupunkialueiden sosiaalisten ongelmien ja ympäristöongelmien torjumista ja kannustaisi 
kestävää taloudellista toimintaa; uskoo, että kyseisen strategisen tavoitteen 
saavuttamiseksi ”kaupunkialueet” pitäisi määritellä rahastoa koskevissa säännöksissä;

8. panee merkille kestävän matkailun merkityksen useille alueille, myös maaseutualueille, ja 
korostaa tarvetta maaseutualueiden, sisämaa-alueiden, syrjäisten ja syrjäisimpien alueiden 
liikennettä koskevaan integroituun ja asianmukaisesti rahoitettuun lähestymistapaan, jotta 
ne hyötyisivät koheesiopolitiikasta; panee myös merkille paikallisten rautateiden ja 
lentoasemien merkityksen kyseisen kehityksen onnistumiselle;

9. korostaa tarvetta vahvistaa nykyisiä EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan 
mukaisia syrjäisimpien alueiden erityisten haittatekijöiden lieventämiseksi tarkoitettuja 
erityistoimia, erityisesti merten moottoriteihin liittyviä toimia ja muita liikenteen alan 
toimia, joilla pyritään vähentämään näiden alueiden ja Euroopan mantereen suuresta 
välimatkasta johtuvia lisäkustannuksia.
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PERUSTELUT

Koheesiopolitiikan nykyinen tausta

Eurooppa-neuvoston 15. joulukuuta 2005 tekemä päätös – muuttamattomana – tarkoittaa, että 
Euroopan laajuiselle liikenneverkolle (TEN-T) vuosiksi 2007–2013 myönnettäviä varoja 
supistetaan komission esittämästä 20 miljardista eurosta kuuteen miljardiin euroon. Tämä on 
olennaista koheesiopolitiikkaa käsiteltäessä, sillä hankkeet viivästyvät entisestään, jos varoja 
leikataan edellä mainitulla tavalla. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksilla ei 
nimittäin voida korvata koko rahoitusvajetta. Koheesion osalta uusien jäsenvaltioiden 
ostovoima on suhteellisen heikko, mikä vaikeuttaa julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyösopimusten ja muiden järjestelyjen toimintaa.

Jos olot sekä hieman kehittyneemmissä jäsenvaltioissa että koheesiomaissa ovat todella 
houkuttelevat investointien kannalta, Euroopan investointipankin ja Euroopan 
investointirahaston uudet rahoitusmahdollisuudet sekä mahdolliset takuujärjestelyt olisivat 
tervetulleita.

EU-15-maat verrattuna EU-10-maihin

Vanhat ja uudet jäsenvaltiot eroavat valitettavan paljon siinä, miten ne hyödyntävät TEN-T:iä. 
Lukuun ottamatta valmistelukustannuksia, uudet jäsenvaltiot eivät hakeneet lainkaan 
TEN-T-tukea ennen kesää 2005. Uusissa jäsenvaltioissa on kokonaisuudessaan käynnissä 
vain muutama TEN-T-hanke, ja niitä rahoitetaan pääosin koheesiorahastosta.

Edes uuden ehdotetun kunkin hankkeen rahoitustuen tasoa koskevan asetuksen määräykset 
eivät estä hankkeiden viivästymistä uusissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden yhdysreittien 
merkitys koheesiotavoitteiden saavuttamisessa korostuu myös tässä yhteydessä. Myös eri 
TEN-hankkeiden (TEN-T, energia ja televiestintä) yhtymäkohtia pitäisi tutkia, jotta voidaan 
määrittää alat, joilla mahdollisesti esiintyisi synergiaa. Yhtenä esimerkkinä ovat toisiinsa 
kytköksissä olevat sisävesiliikenne, meriliikennesatamat ja energiantuottajaverkostot.

Julkinen palvelu ja rahoitusmahdollisuudet

Julkinen palvelu täytyy taata myös jatkossa, ja sitä pitää myös kehittää. Julkisen palvelun 
osuus koheesiopolitiikan eri osa-alueilla täytyy tutkia uudelleen. Tässä asiassa liikenne- ja 
matkailuvaliokunta onkin ryhtynyt toimeen Erik Meijerin mietinnön avulla.

Kuten Markus Ferberin postipalveluita koskevassa mietinnössä todettiin, ”hyväksi 
osoittautunut yleispalvelujen rahoitusväline on tähän saakka ollut varattu alue”, ja muista 
rahoitusmalleista on vasta vähän kokemusta. Tämä pätee myös julkiseen liikenteeseen. 
Komission pitäisikin tutkia muita malleja tarkasti.

Järkevä tasapaino liikennemuotojen välillä

Kaupunki- ja esikaupunkiliikennettä pitäisi vahvistaa, samoin liikennettä syrjäisillä alueilla, 
joissa sijaitsee pieniä kyliä. Tämä olisi ehdottomasti paras keino edistää alueellista ja
sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä ympäristöystävällisten infrastruktuurien kehittämistä ja 
käyttöä.
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Pantaessa koheesiopolitiikkaa täytäntöön komission pitäisi myös kiinnittää enemmän 
huomiota liikenteen perusinfrastruktuuriin, erityisesti sisävesireitteihin ja rautateihin. 
Rautatieliikenteen osalta erityishuomiota on kiinnitettävä raideinfrastruktuuriin ja kalustoon –
kalustoon sijoittamista ei saisi pitää käyttökustannuksena uusissa jäsenvaltioissa.

Painopistealueet

Kilpailukyvyn edistämisen pitäisi olla yleissääntönä kehitettäessä liikenneverkkoja. Vanhojen 
ja uusien jäsenvaltioiden väliset erot pitäisi tässä yhteydessä kuitenkin ottaa huomioon. Olisi 
virhe asettaa rautatieliikenne ehdottomalle ja yleiselle etusijalle, sillä uusissa jäsenvaltioissa 
teiden kehittämisen suhteellinen viivästyminen on suurempi kuin viivästyminen rautateiden 
osalta.

Rajat ylittäviä hankkeita on pidettävä ensisijaisena painopisteenä erityisesti EU:n 
laajentumispolitiikan ja uusien naapuruuspolitiikkojen osalta, sillä rajat ylittävät hankkeet 
ovat mittaamattoman tärkeässä asemassa, kun liikenneverkkojen kehittämistä saatetaan 
loppuun.

EU:n 50 prosentin hankerahoitus on kuitenkin liian alhaisella tasolla TEN-T-hankkeen osalta. 
Rajat ylittävissä hankkeissa rahoituksen pitäisi olla jopa 70–80 prosenttia. On pidettävä 
mielessä, että kaikki uudet jäsenvaltiot ovat kauttakulkumaita.

Koheesioon liittyvässä liikenteen kehittämisessä on oltava synergiaa yhteisön eri politiikkojen 
välillä, esimerkiksi maaseudun kehittämisessä, yhteisessä maatalouspolitiikassa ja 
verotuksessa. Biopolttoaineiden käytölle olisi tältä osin annettava erityisiä verovähennyksiä, 
eritoten Ukrainan kaasukriisin perusteella. Infrastruktuurin kehittäminen voi tukea myös 
vaihtoehtoisia keinoja ja tapoja tuottaa energiaa (esimerkiksi nesteytetty maakaasu).

Alueellisella tasolla uusien jäsenvaltioiden alueellisia lentokenttiä täytyy tukea, sillä näissä 
valtioissa useilla alueilla tie- ja rautatieinfrastruktuurit ovat niin kehittymättömiä, että 
alueelliset lentokentät ovat elintärkeitä. Lentokentät voivat edistää koko alueellisen 
liikenneverkon kehittymistä. Tässä yhteydessä olisi korostettava paikallisen, alueellisen, 
kansallisen ja kansainvälisen matkailun myönteistä vaikutusta.
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