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Jokien ja kanavien pullonkaulat vaikeuttavat tavaraliikenteen siirtämistä teiltä
sisävesille
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemasta kertomuksesta käy ilmi, että EU:n rahoittamilla
toimilla, joiden tarkoituksena on siirtää Euroopan tavaraliikennettä teiltä sisävesille, on saatu aikaan vain hidasta
edistystä 15:n viime vuoden aikana. EU-tarkastajat toteavat, että hankkeita, joita EU on osarahoittanut
sisävesiliikenteen lisäämistä koskevan strategian yhteydessä, ei ole pantu täytäntöön vaikuttavalla tavalla.
Sisävesikuljetusten käyttö vaihtoehtona tiekuljetuksille ei ole lisääntynyt eivätkä navigointiolosuhteet ole
parantuneet.
“Yksi joella matkaava rahtialus voi korvata satoja tieliikenteen rekka-autoja ja vähentää siten ruuhkia, päästöjä ja
onnettomuuksia koko EU:n alueella. Tavaraliikenteen siirtäminen teiltä joki- ja kanavaverkostoon voi hyödyttää kaikkia EU:n
kansalaisia. Tämän liikennemuodon kehittäminen on kuitenkin yhä jäljessä tie- ja rautatieliikenteen kehityksestä, vaikka EU julisti
sen kehittämisen ensisijaiseksi yli vuosikymmen sitten”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen
Iliana Ivanova. “Verkottunut Eurooppa, jolla on kestävä liikennestrategia, voi toteutua vain, jos EU panostaa enemmän
sisävesiväyliensä parantamiseen ja saa siten aikaan tasapainoisemman jakauman eri vaihtoehtojen – tie-, rautatie- ja
vesiliikenteen – kesken.”
EU:n rahoituksen vähäinen vaikutus Euroopan jokiväylien ja kanavien sisävesiliikenteeseen johtuu siitä, ettei pullonkauloja ole
onnistuttu poistamaan. EU:n strategioiden mukaan tämä olisi kuitenkin keskeinen edellytys sisävesiliikenteen kehittämiselle.
Pullonkauloja ovat liian matalat sillat, liikennettä hidastavat sulut ja liikennemääriä ajatellen liian kapeat vesistöosuudet.
Jäsenvaltiot ovat kiinnittäneet vain vähän huomiota sisävesiväyliin siitä huolimatta, että komissio asetti ne etusijalle jo
vuonna 2001, jotta liikennettä saataisiin siirrettyä teiltä ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin. Kaikkien Euroopan
laajuisen verkon pullonkaulojen poistamisesta aiheutuvat kustannukset ylittävät EU:n talousarviosta saatavilla olevan
rahoituksen reilusti. Puuttuvan osuuden paikkaaminen edellyttää lisärahoitusta kansallisista ja/tai yksityisistä lähteistä.
Tarkastajat havaitsivat myös, että keskeisten vesiväylien yhdistämien jäsenvaltioiden kesken ei ollut olemassa yhdenmukaista
kokonaisstrategiaa; lisäksi EU:n strategioissa ei kiinnitetty riittävästi huomiota jokien kunnossapitoon eikä poliittisiin ja
ympäristönsuojeluun liittyviin näkökohtiin.
Jotta sisävesiliikenteeseen kohdennetun EU:n rahoituksen vaikuttavuus paranisi, tarkastajat suosittelevat seuraavaa:
•
•

Jäsenvaltioiden olisi asetettava etusijalle ne sisävesiliikennettä koskevat hankkeet, joilla saavutetaan suurimmat ja
välittömimmät hyödyt.
Komission olisi keskitettävä rahoituksensa hankkeisiin, joita varten on olemassa pitkälle kehitetyt suunnitelmat
pullonkaulojen poistamiseksi.

Jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin parantamista silmällä pitäen komission olisi
Lehdistötiedotteessa esitetään erityiskertomuksen sisältämät keskeiset tiedot. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus löytyy
kokonaisuudessaan sivustolta www.eca.europa.eu
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•
•
•

perusteellisesti analysoitava sisävesiliikenteen mahdolliset markkinat ja hyödyt eri jokiosuuksilla sekä koordinoitava
jäsenvaltioiden välillä Euroopan laajuisen ydinverkon täytäntöönpanoa
sovittava jäsenvaltioiden kanssa täsmällisistä ja saavutettavissa olevista tavoitteista pullonkaulojen poistamiseksi
vahvistettava oikeusperustaa tarkoituksena laajentaa vesiväylien navigointiolosuhteita koskevia raportointivaatimuksia
ja vaatia jäsenvaltioita laatimaan kansalliset sisävesiväylien kunnossapitosuunnitelmat koordinoidulla tavalla.

Tiedoksi toimittajille
Puolet Euroopan väestöstä elää rannikon tai sisävesien lähellä ja useimpiin Euroopan teollisuuskeskuksiin päästään
sisävesiliikenteen avulla. Sisävesiliikenne on maantieliikenteen ja rautatieliikenteen ohella yksi kolmesta
pääasiallisesta sisämaaliikennemuodosta. Alukset kuljettavat tavaroita sisävesisatamien ja lastauslaitureiden välillä
kanavien, jokien ja järvien kautta. Sisävesialusten lastauskapasiteetti vastaa satoja rekka-autoja. Niiden ansiosta
voitaisiin säästää kuljetuskustannuksia sekä vähentää päästöjä ja lisätä kuljetusten turvallisuutta.
Erityiskertomuksessa nro 1/2015 “Sisävesiliikenne Euroopassa: ei merkittäviä parannuksia kulkumuotojakaumassa
ja navigointiolosuhteissa vuoden 2001 jälkeen” selvitetään, ovatko komissio ja jäsenvaltiot toteuttaneet sisävesien
tavaraliikennettä koskevat strategiat vaikuttavalla tavalla. Tarkastajat arvioivat, onko EU:n talousarviosta
osarahoitetuilla hankkeilla pystytty vaikuttavalla tavalla lisäämään sisävesiliikenteen osuutta tavarakuljetuksissa ja
parantamaan sisävesin navigointiolosuhteita. He arvioivat myös, olivatko sisävesiliikennettä koskevat EU:n strategiat
yhdenmukaisia ja perustuivatko ne tarkoituksenmukaisiin ja perusteellisiin analyyseihin.
Tarkastus kattoi toimintapoliittiset asiakirjat ja strategia-asiakirjat vuodesta 2001 lähtien. Lisäksi tarkastettiin paikan
päällä 12 hankkeen saavutukset. Hankkeet oli osarahoitettu rakennerahastoista sekä Euroopan laajuisen
liikenneverkon määrärahoista Belgiassa, Saksassa, Tšekin tasavallassa ja Unkarissa. Tarkastukseen valittujen maiden
osuus niiden sisävesiliikenteen alan infrastruktuurihankkeiden menoista, jotka oli todennäköistä saada päätökseen
vuoden 2013 loppuun mennessä, oli lähes 90 prosenttia.
EU:n sisävesiliikennehankkeisiin osoitettiin 1 278 miljoonaa euroa kaudella 2007–2013. Rahoitus myönnettiin
Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevan välineen (TEN-T), Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston
kautta.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja
tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.
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