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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. katsoo, että vihreässä kirjassa tulevasta Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta 
politiikasta esitetyllä infrastruktuuripalvelujen käsitteellä on strateginen merkitys EU:n 
kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamisessa Lissabonin esityslistan ja Euroopan 
työllisyysstrategian mukaisesti; kehottaa komissiota keskittymään korkealaatuisten 
palveluiden edistämiseen sekä nykyisen infrastruktuurin käytön tehostamiseen;

2. korostaa, että rakennerahastot ja erityisesti koheesiorahasto voisivat edistää Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen tavoitteita tehokkaammin, jos prioriteetit olisivat 
keskitetympiä ja rahoitus kohdistettaisiin pullonkauloihin ja rajat ylittäviin hankkeiden 
osiin samoin kuin liikenteeseen vaikuttaviin uusiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen 
ja energiahuoltoon;

3. katsoo, että jäsenvaltioiden tulisi sitoutua pitkän aikavälin verkkosuunnitteluun ja 
infrastruktuurin kehittämisohjelmiin niin, että taataan sellaisten hankkeiden nopeampi ja 
varmempi toteutus, jotka mahdollistavat yksityissektorin entistä paremman osallistumisen;

4. toteaa, että menettelyjen yksinkertaistaminen ja rahoitustakuiden käyttöönotto 
yrittäjäriskin vähentämiseksi etenkin pk-yrityksissä ovat keskeisiä tekijöitä houkuteltaessa 
yksityistä pääomaa ja luotaessa toimivia julkisen ja yksityisen sektorin välisiä 
kumppanuuksia, jotka ovat olennaisen tärkeitä hankkeiden toteutuksen kannalta;

5. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että EU:n alueellinen yhteenkuuluvuus riippuu nimenomaan 
kyvystä taata hyvät alueiden väliset yhteydet; kehottaa niitä nopeuttamaan nykyisten 
hankkeiden rajat ylittävien osien toteuttamista ja antamaan tarvittavan kansallisen 
rahoituksen;

6. korostaa, että syrjäiset alueet kärsivät suuresti siitä, että niillä on rajoitettu pääsy Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen käytäviin; suosittelee, että jäsenvaltiot parantavat paikallisia 
yhteyksiä syrjäiseen sijaintiin liittyvien kustannusten minimoimiseksi;

7. katsoo, että todellinen alhaalta ylös -menettely, jossa alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset, kansalaisyhteiskunnan sidosryhmät ja paikallinen väestö otetaan täysin 
mukaan päätöksentekomenettelyyn, on edellytyksenä Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin liittyvien hankkeiden nopean toteutuksen ja niiden pitkän aikavälin 
kestävyyden takaamiselle;

8. katsoo, että Euroopan laajuisten liikenneverkkojen rahoituksen käyttöä ja sen tuomaa 
hyötyä koskevat tiedot eivät useinkaan ole tarpeeksi näkyviä kansalaisten kannalta;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään toimia, joilla parannetaan 
avoimuutta liittyen näiden varojen kohdentamiseen ja saavutettuihin tuloksiin.
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