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YHTEINEN LIIKENNEPOLITIIKKA: YLEISTÄ

Liikenne on ollut yksi yhteisistä politiikoista yli 30 vuotta. Euroopan unionin
tuomioistuimen 22. toukokuuta 1985 antama tuomio Euroopan parlamentin neuvostoa
vastaan vireille panemassa laiminlyöntiasiassa oli alku uudelle liikennepolitiikalle.
”Kestävästä liikkuvuudesta” on liikennemarkkinoiden kilpailulle avaamisen ja Euroopan
laajuisten verkkojen luomisen ohella tullut yhä merkittävämpi tavoite, joka pyritään
saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä, ottaen erityisesti huomioon liikenteestä aiheutuvien
kasvihuonekaasupäästöjen jatkuva kasvu, joka uhkaa vaarantaa Euroopan unionin
ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4 artiklan 2 kohdan g alakohta ja
VI osasto

TAVOITTEET

Jo Rooman sopimuksissa jäsenvaltiot korostivat yhteisen liikennepolitiikan merkitystä
antamalla sille oman osaston. Liikenne oli näin ollen yksi ensimmäisistä yhteisön yhteisistä
politiikoista. Ensisijaisena tavoitteena oli luoda yhteiset liikennemarkkinat, toisin sanoen
toteuttaa palvelujen vapaa liikkuvuus ja avata liikennemarkkinat. Tämä tavoite on suurelta osin
saavutettu, koska myös rautatiemarkkinat (kotimaan matkustajaliikenteen palvelut) avautuvat
asteittain kilpailulle.
Liikennemarkkinoiden avaamisessa on kyse myös tasapuolisten toimintaedellytysten
luomisesta sekä yksittäisille liikennemuodoille että niiden välille. Kansallisten lakien,
asetusten ja hallinnollisten määräysten ja myös teknisten, yhteiskunnallisten ja verotuksellisten
edellytysten yhteensovittamisen merkitys on vähitellen kasvanut.
Vaikka liikenne väheni vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeen, kuljetettujen matkustajien
ja rahdin määrä on keskipitkällä aikavälillä lisääntynyt EU:n sisämarkkinoiden onnistuneen
toteutumisen, sisärajojen poistamisen, liikenteen hintojen alenemisen, liikennemarkkinoiden
avaamisen ja vapauttamisen sekä tuotanto- ja varastonhallintajärjestelmiin tehtyjen muutosten
ansiosta. Taloudellisesti erittäin menestyneestä ja dynaamisesta liikennealasta yhteiskunnalle
aiheutuvat kustannukset ja ympäristökustannukset ovat kuitenkin yhä suuremmat. Kestävän
liikkuvuuden mallin merkitys kasvaakin siksi koko ajan.
Kestävän liikkuvuuden malli edellyttää tasapainoa kahden erilaisen tavoitteen
välillä. Toisaalta kyse on ihmisten ja tavaroiden kohtuuhintaisen ja tehokkaan
liikkuvuuden takaamisesta kilpailukykyisten sisämarkkinoiden keskeisenä tekijänä ja
henkilöiden vapaan liikkuvuuden perustana. Toisaalta kyse on kasvavien liikennemäärien
hallinnasta sekä liikenneonnettomuuksien, hengityselinsairauksien, ilmastonmuutoksen, melun,
ympäristövahinkojen tai liikenneruuhkien ulkoisten kustannusten vähentämisestä.
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Kestävän liikkuvuuden mallin käyttö edellyttää yhtenäistä lähestymistapaa liikennejärjestelmän
tehokkuuden, liikenteen järjestämisen ja turvallisuuden optimoimiseksi sekä
energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Mallin keskeisiä tekijöitä ovat
ympäristöystävällisten liikennemuotojen kilpailukyvyn parantaminen, kahta tai useampaa
liikennemuotoa käyttävien yhdennettyjen liikenneverkostojen luominen (yhdistetty maantie-
rautatiekuljetus ja intermodaalisuus) sekä tasapuolisten toimintaedellytysten luominen
eri liikennemuotojen välille niistä aiheutuvien ulkoisten kustannusten oikeudenmukaisen
hinnoittelun avulla.
Yhteisessä liikennepolitiikassa on useista jo toteutetuista toimista huolimatta vielä vastattava
kestävyyteen ja etenkin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviin suuriin haasteisiin. Liikenne
aiheuttaa lähes neljäsosan kasvihuonekaasupäästöistä EU:n 28 jäsenvaltiossa. (Se on toiseksi
suurin kasvuhuonekaasupäästöjen aiheuttaja energia-alan jälkeen.) Liikenne on lisäksi ainoa
ala Euroopassa, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet vuoden 1990 jälkeen. Lisäys
on ollut yhteensä lähes 22 prosenttia. (Vuonna 2008 alkaneen taantuman jälkeen päästöt
alkoivat hieman vähentyä, mutta pitkällä aikavälillä ne kuitenkin kasvavat.) Siksi vuonna 2011
julkaistussa liikennepolitiikkaa käsittelevässä valkoisessa kirjassa suositellaan vähentämään
päästöjä (kansainvälisen lentoliikenteen päästöt mukaan luettuina mutta kansainvälisen
meriliikenteen päästöjä lukuun ottamatta) 20 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2030
ja vähintään 60 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2050. Kansainvälisen meriliikenteen
päästöjä suositellaan vähentämään 40 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2050. Valkoisessa
kirjassa ehdotetaan myös, että lentoliikenteessä käytettävistä polttoaineista 40 prosenttia olisi
vähähiilisiä kestäviä polttoaineita vuoteen 2050 mennessä ja että tavanomaisia polttoaineita
käyttävien autojen määrää kaupunkiliikenteessä vähennettäisiin 50 prosentilla vuoteen 2030
mennessä ja että ne poistuisivat kokonaan käytöstä vuoteen 2050 mennessä.

TULOKSET

A. Yleiset poliittiset suuntaviivat
Vuoden 1985 kesäkuussa julkaistussa sisämarkkinoiden toteuttamista käsittelevässä valkoisessa
kirjassa annettiin palvelujen vapaan tarjoamisen takaamista koskevia suosituksia. Siinä
annettiin myös liikennealaa koskevia suosituksia ja hahmoteltiin kaikkia liikennemuotoja
(maaliikenne, meriliikenne ja lentoliikenne) koskevia tavoitteita, jotka oli määrä
saavuttaa viimeistään 31. joulukuuta 1992. Näihin tavoitteisiin lukeutuivat yhteisön
edun mukaisten liikenneinfrastruktuurien kehittäminen, rajavalvonnan ja -muodollisuuksien
yksinkertaistaminen sekä turvallisuuden parantaminen. Komissio antoi 2. joulukuuta 1992
valkoisen kirjan yhteisen liikennepolitiikan kehittämisestä (COM(1992)0494). Se suositteli
tässä valkoisessa kirjassa liikennemarkkinoiden avaamista, Euroopan laajuisen liikenneverkon
kehittämistä, turvallisuuden parantamista ja sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamista.
Samalla tämä ensimmäinen valkoinen kirja merkitsi käännekohtaa kohti yhtenäistä
lähestymistapaa, joka käsitti kaikki liikennemuodot kestävän liikkuvuuden mallin
mukaisesti. Myöhemmin komissio painotti 22. heinäkuuta 1998 julkaisemassaan valkoisessa
kirjassa ”Oikeudenmukainen maksu infrastruktuurin käytöstä: vaiheittainen lähestymistapa
liikenneinfrastruktuurin yhtenäiseen hinnoitteluun Euroopan unionissa”, (COM(1998)0466)
kuljetusten hinnoittelussa olevia suuria jäsenvaltioiden välisiä eroja, jotka vääristävät monella
tapaa kilpailua liikennemuotojen sisällä ja välillä. Tuolloisissa hinnoittelujärjestelmissä ei
komission mukaan lisäksi otettu riittävästi huomioon liikenteeseen liittyviä ekologisia ja
yhteiskunnallisia näkökohtia.
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Valkoisessa kirjassa ”Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen
aika” (COM(2001)0370) komissio analysoi eurooppalaisen liikennepolitiikan ongelmia ja
haasteita ottaen erityisesti huomioon EU:n tulevan itälaajentumisen. Se ennusti liikenteen
määrän valtavaa kasvua, josta seuraa enemmän liikenneruuhkia ja ylikuormitusta, erityisesti
maantie- ja lentoliikenteessä, sekä terveys- ja ympäristöriskien lisääntymistä. Näiden
suuntausten torjumiseksi ja taloudellisesti tehokkaan mutta ympäristön ja yhteiskunnan
kannalta vastuullisen liikennejärjestelmän edistämiseksi komissio esitti 60 toimenpiteen
paketin. Toimenpiteiden tarkoituksena oli katkaista talouskasvun ja liikenteen lisääntymisen
välinen yhteys ja estää eri liikennemuotojen epätasainen kasvu. Vuoden 2001 valkoisen
kirjan tavoitteena oli vakiinnuttaa rautatieliikenteen, sisävesiliikenteen ja lyhyiden matkojen
meriliikenteen osuudet vuoden 1998 tasolle (tavoite, joka parlamentin mietinnön mukaan
oli kuitenkin vain vähimmäistavoite, A5-0444/2002 s. 8). Tähän tavoitteeseen pyrittiin
ennen muuta toimenpiteillä, joiden tarkoituksena oli elvyttää rautatieliikennettä, edistää
meri- ja sisävesiliikennettä sekä suosia liikennemuotojen verkottamista. Lisäksi komissio
päätti tarkistaa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T, ks. 5.8.1) suuntaviivoja
mukauttaakseen ne laajentuneeseen unioniin ja tehostaakseen kansainvälisen liikenteen
pullonkaulojen poistamista. Valkoisessa kirjassa tuotiin erityisesti esiin liikenteen käyttäjien
oikeudet ja velvollisuudet. Siinä ilmoitettuihin toimenpiteisiin kuuluivat toimintasuunnitelma
maantieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi, käyttäjien oikeuksien parantaminen sekä
kaikkien liikennemuotojen kustannusten avoimuuden edistäminen yhdenmukaistamalla
infrastruktuurin hinnoittelun periaatteita. Komissio painotti myös, että on torjuttava
globaalistumisen vaikutuksia liikenteeseen.

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KESKUSTELU LIIKENTEEN
TULEVAISUUDESTA

A. 2001–2008
Komission toimista huolimatta yhteisen liikennepolitiikan kehitys oli hidasta aina 1980-
luvun jälkipuoliskolle saakka. Vasta Euroopan parlamentin neuvostoa vastaan nostama
laiminlyöntikanne loi uusia mahdollisuuksia yhteisön lainsäädännölle liikenteen alalla.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 22. toukokuuta 1985 laiminlyöntikannetta koskevassa
asiassa 13/83 antamassa tuomiossa neuvostoa vaadittiin ryhtymään toimenpiteisiin, mikä
oli todellinen lähtölaukaus yhteiselle liikennepolitiikalle. Monet vuosien 1992 ja 2001
valkoisissa kirjoissa esitetyt toimenpiteet on toteutettu tai otettu käyttöön. Lisäksi
unioni käynnisti kyseisellä jaksolla kunnianhimoisia teknisiä hankkeita, kuten Euroopan
satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo), Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän
(ERTMS) ja SESAR-ohjelman ilmaliikenteen hallinnan infrastruktuurin parantamiseksi.
Kesäkuussa 2006 komissio julkaisi valkoisen kirjansa väliarvioinnin (COM(2006)0314).
Komissio katsoi, että vuonna 2001 suunnitellut toimet eivät olleet riittäviä määriteltyjen
tavoitteiden saavuttamiseen. Näitä uusia välineitä olivat muun muassa tavaraliikenteen
logistiikkaa koskeva toimintasuunnitelma (COM(2007)0607), toimintasuunnitelma älykkäiden
liikennejärjestelmien käyttöönottamiseksi Euroopassa (COM(2008)0886), kaupunkiliikenteen
toimintasuunnitelma (COM(2009)0490), sisävesiliikenteen integroitu eurooppalainen
toimintaohjelma Naiades ja Naiades II (2013) (COM(2006)0006) sekä EU:n
meriliikennepolitiikkaa vuoteen 2018 saakka koskevat strategiset tavoitteet ja suositukset
(COM(2009)0008).
Heinäkuussa 2008 komissio oli esitellyt toimenpidepaketin ”liikenteen viherryttämiseksi”.
Paketin perusajatuksena oli ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin kaikissa

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
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liikennemuodoissa. Tämä toimenpidepaketti koostui kolmesta tiedonannosta ja yhdestä
ehdotuksesta, joka koski eurovinjettidirektiivin tarkistamista (ks. 5.6.4 – A.2
Infrastruktuurimaksut).
B. 2009–2015
Ennen kuin komission toisen valkoisen kirjan (2001) julkaisemisesta oli kulunut
kymmenen vuotta, komissio käynnisti keskustelun liikenteen tulevaisuudesta pitkällä
aikavälillä (20–40 vuoden kuluttua) ja julkaisi keskustelun tuloksia koskevan tiedonannon
”Kestävä tulevaisuus liikenteelle: kohti yhtenäistä, teknologiavetoista ja käyttäjäystävällistä
järjestelmää” (COM(2009)0279, s. 4). Tiedonannossa hahmoteltiin EU:n tulevaa
liikennejärjestelmää koskevia suuntauksia, haasteita ja vaihtoehtoja ottaen huomioon
erityisesti globalisaatiokehitys, kolmansien maiden kanssa luotujen suhteiden kehittyminen,
tavaraliikenteen kasvu, yhteiskuntarakenteiden muuttuminen ja väestörakenteen kehittyminen,
kaupungistumisen kasvu, markkinoiden tuleva kehitys, energian, liikenteen ja viestinnän aloilla
mahdollisesti tapahtuva teknologian kehitys, ilmastonmuutoksen mahdolliset seuraukset sekä
energiahuoltoon tehtävät muutokset.
Kolmannessa, vuoteen 2050 ulottuvassa liikenteen tulevaisuutta käsittelevässä valkoisessa
kirjassaan ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” (COM(2011)0144), joka julkaistiin
28. maaliskuuta 2011, komissio kuvailee liikenteen vanhoja ja uusia haasteita ja hahmottelee
keinoja niiden ratkaisemiseksi. Komissio asettaa tavoitteeksi (jota on hyvin vaikea saavuttaa)
kasvihuonekaasupäästöjen alentamisen vähintään 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä
vuoteen 1990 verrattuna jarruttamatta kuitenkaan liikenteen kasvua ja vaarantamatta
liikkuvuuden kehitystä. Vuodeksi 2020/2030 asetetun (kunnianhimoisen) välitavoitteen
mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä noin 20 prosentilla suhteessa niiden
vuoden 2008 tasoon. Nämä tavoitteet jäävät kuitenkin kauas Pariisin ilmastokokouksessa
(COP21) joulukuussa 2015 vahvistetuista tavoitteista (joiden mukaan kasvihuonekaasupäästöjä
on vähennettävä vähintään 40 prosenttia vuosina 2021–2030). Vuoteen 2020 asti on
kunnianhimoisuuden lisäksi oltava realistinen, jotta voidaan vastata yhteisen liikennepolitiikan
taloudellisiin ja ympäristöpoliittisiin haasteisiin ja edistää radikaalien päästövähennysten
toteuttamista. Tämä tarkoittaa, että liikenteessä olisi käytettävä vähemmän ja puhtaampaa
energiaa sekä hyödynnettävä paremmin nykyaikaisia infrastruktuureja ja vähennettävä niiden
vaikutusta ympäristöön. Liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa määritellään kymmenen
tavoitetta (esimerkiksi, että maanteiden tavarankuljetuksista siirretään 30 prosenttia rautatie- ja
vesiliikenteeseen vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, suurten
nopeuksien rautatieverkon pituus kolminkertaistetaan vuoteen 2030 mennessä ja valtaosa
keskipitkän matkan matkustajaliikenteestä hoidetaan rautateitse vuoteen 2050 mennessä,
vuoteen 2030 mennessä luodaan täysin toimintavalmis Euroopan laajuisen liikenneverkon
multimodaalinen ”runkoverkko” ja korkeatasoinen ja suurikapasiteettinen verkko vuoteen
2050 mennessä ja niihin liittyvät tietopalvelut jne.). Komission tavoitteena on erityisesti
luoda aidosti yhtenäinen Euroopan liikennealue poistamalla kaikki jäljellä olevat esteet
liikennemuotojen ja kansallisten järjestelmien väliltä, edistämällä integraatioprosessia sekä
helpottamalla monikansallisten ja multimodaaliliikenteen toimijoiden tuloa alalle. Ehdotetun
strategian mukaan sosiaali-, ympäristö- ja turvallisuussäännöksiä sekä vähimmäispalveluja
ja käyttäjien oikeuksia koskevia normeja on yhdenmukaistettava entisestään ja ne on
pantava paremmin täytäntöön, jotta vältytään kilpailusääntöjen tiukasta soveltamisesta kaikkiin
liikennemuotoihin aiheutuvilta jännitteiltä ja kilpailunvääristymiltä. Toinen osa strategiaa
on tulevaisuuteen innovointi, mikä merkitsee uusien teknisten sovellusten käyttöä ja
kannustamista käyttäytymään niin, että liikkuvuudesta tulee kestävämpää. Nykyaikainen

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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liikenneverkko edellyttää huomattavia resursseja, monenlaisia rahoituslähteitä ja älykkäitä
hinnoittelujärjestelmiä. Liikenneala hyötyy eniten (asetuksella (EU) N:o 1316/2013 luodusta)
Verkkojen Eurooppa -välineestä, jonka määrärahat ovat 26 miljardia euroa vuoteen 2020 asti.
Komissio antoi 1. heinäkuuta 2016 valmisteluasiakirjan (SWD(2016)0226) muodossa
kertomuksen edistymisestä vuonna 2011 annetussa valkoisessa kirjassa vahvistetun
kymmenvuotisohjelman täytäntöönpanossa. Liitteessä II on yksityiskohtainen arviointi
vuoden 2016 toukokuuhun mennessä toteutetuista toimista.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

A. Toimivalta
Euroopan parlamentin toimivalta on myös liikenteen alalla vähitellen laajentunut
yksinomaan neuvoa antavasta roolista (Maastrichtin sopimuksen voimaantuloon asti)
yhteispäätösmenettelyyn osallistumiseen (Amsterdamin sopimuksesta lähtien), mikä tekee
parlamentista tasavertaisen neuvoston kanssa.
Lissabonin sopimuksessa (ks. 1.1.5) otettiin käyttöön uusi lähestymistapa sisällyttämällä
VI osastoon yhteinen liikennepolitiikka, josta kuitenkin tuli ala, johon sovelletaan jaettua
toimivaltaa (SEUT:n 4 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti). SEUT:n 91 ja 100 artiklassa
määrätään myös tavallisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamisesta kaikkeen liikenteeseen
(ks. 1.4.1).
B. Yleinen lähestymistapa
Euroopan parlamentti on liikennemarkkinoiden vapauttamista tukiessaan jatkuvasti korostanut,
että siihen on yhdistettävä sosiaalisten, verotuksellisten ja teknisten edellytysten sekä
turvallisuusvaatimusten kattava yhdenmukaistaminen. Lisäksi parlamentti on jatkuvasti tukenut
kestävän liikkuvuuden mallia esittämällä käytännön ehdotuksia ja kehotuksia.
Parlamentti antoi 12. helmikuuta 2003 päätöslauselman komission toisesta valkoisesta kirjasta
”Euroopan liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika”. Päätöslauselmassa korostettiin,
että ”kestävän kehityksen” on oltava Euroopan liikennepolitiikan perusta ja normi. Se
korosti, että on luotava yhtenäinen ja kokonaisvaltainen liikennejärjestelmä. Se puolsi myös
painopisteen siirtämistä ympäristöystävällisiin liikennemuotoihin siten, että säilytetään samalla
maantieliikenteen kilpailukyky, sekä infrastruktuurikustannusten ja ulkoisten kustannusten
oikeudenmukaista hinnoittelua kaikissa liikennemuodoissa. Parlamentti täydensi tätä yleistä
lähestymistapaa kaikkia eri liikennemuotoja, liikenneturvallisuutta, Euroopan laajuisten
liikenneverkkojen aikataulua ja rahoitusta sekä koordinoinnin parantamista unionin muiden
politiikkojen kanssa koskevilla lukuisilla vaatimuksilla ja ehdotuksilla. Parlamentti käsitteli
myös muita liikennepolitiikkaan liittyviä aiheita, kuten intermodaalisuutta, tutkimusta ja
kehittämistä sekä uutta teknologiaa.
Parlamentti antoi 9. heinäkuuta 2008 päätöslauselman (25. syyskuuta 2007 julkaistusta)
komission vihreästä kirjasta ”Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen”. Se hyväksyi toisen
päätöslauselman ”kaupunkiliikennettä koskevasta toimintasuunnitelmasta” 23. huhtikuuta
2009. Parlamentti vaati muun muassa, että laaditaan kaupunkiliikenteen eurooppalainen,
integroitu toimintamalli, jota eurooppalaiset, kansalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat
(kunnat, kansalaiset, yritykset ja teollisuus) voivat käyttää yhteisenä viitekehyksenä.
Komissio sisällytti tämän vaatimuksen hieman myöhemmin kaupunkiliikennettä koskevaan
toimintasuunnitelmaansa (COM(2009)0490), joka julkaistiin 30. syyskuuta 2009.
Parlamentti hyväksyi 2. joulukuuta 2015 päätöslauselman ”kestävästä kaupunkiliikenteestä”
komission annettua 17. joulukuuta 2013 uuden tiedonannon ”Tavoitteena kilpailukykyinen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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ja resurssitehokas kaupunkiliikenne” (COM(2013)0913). Parlamentin jäsenet kannustivat
jäsenvaltioita ja kaupunkeja erityisesti laatimaan kestäviä kaupunkiliikenteen suunnitelmia,
joissa asetetaan etusijalle vähäpäästöiset liikennemuodot, vaihtoehtoisilla polttoaineilla
toimivat ajoneuvot ja älykkäiden liikennejärjestelmien käyttö siten, että otetaan
huomioon liikuntarajoitteisten henkilöiden erityistarpeet. Parlamentin jäsenet puolsivat
myös pysäköintipolitiikkaa (pysäköintipaikat, älykkäiden pysäköintijärjestelmien käyttö,
asianmukainen hinnoittelu), joka voidaan sisällyttää integroituun kaupunkipolitiikkaan, sekä
kaupunkiliikenteestä aiheutuvan melun vähentämistä. Komissiota ja jäsenvaltioita kehotettiin
i) perustamaan kestävän liikkuvuuden verkko, johon kootaan esimerkit parhaista käytännöistä
aluesuunnittelussa ja tilankäytössä (mukaan luettuina kimppakyydit, julkinen liikenne,
pyöräily ja kävely), ii) kannustamaan kaupunkeja osallistumaan älykkäiden kaupunkien ja
yhteisöjen eurooppalaiseen innovaatiokumppanuuteen ja iii) järjestämään yleisölle suunnattuja
tiedotuskampanjoita kestävän liikkuvuuden edistämiseksi.
Kestävästä tulevaisuudesta liikenteelle 6. heinäkuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa
parlamentti ehdotti komission tiedonannon perusteella useita toimenpiteitä uuden valkoisen
kirjan valmistelua varten. Päätöslauselma koostuu 42 kohdasta, joissa annetaan kokonaiskuva
Euroopan liikennepolitiikasta.
Parlamentti on kolmannen valkoisen kirjan julkaisemisen jälkeen antanut jo kaksi
päätöslauselmaa. Parlamentin jäsenet tekivät 15. joulukuuta 2011 annetussa päätöslauselmassa
aiheesta ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” eräänlaisen etukäteisarvioinnin
vuonna 2011 julkaistuun valkoiseen kirjaan sisältyvistä tärkeimmistä tavoitteista samalla kun ne
esittivät lyhyen katsauksen vuoden 2001 valkoisen kirjan täytäntöönpanossa edistymisestä. Kun
on kyse yhtenäisen liikennealueen toteuttamisesta vuoteen 2020 mennessä, päätöslauselmassa
viitataan monilla aloilla olevaan vielä hyödyntämättömään liikennepotentiaaliin ja korostetaan,
että on tärkeää, että liikennejärjestelmä perustuu yhteenliittyvyyteen ja yhteentoimivuuteen
ja perustuu todelliseen eurooppalaiseen infrastruktuurien hallintaan jäsenvaltioiden
välisten ”rajavaikutusten” poistamiseksi kaikista liikennemuodoista. Parlamentti hyväksyi
kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää koskevat kymmenen tavoitetta
sekä valkoisessa kirjassa vuosiksi 2030 ja 2050 vahvistetut tavoitteet. Parlamentin jäsenet
suosittelivat kuitenkin, että vuoteen 2020 ulottuvalle jaksolle määritellään tarkemmat tavoitteet.
Esimerkiksi Eurooppa 2020 -strategiaan liittyen suositeltiin maantieliikenteestä aiheutuvien
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 20 prosentilla, melun ja energiankulutuksen vähentämistä
rautateiden liikkuvan kaluston osalta, lentoliikenteestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen
vähentämistä 30 prosentilla Euroopan koko ilmatilassa sekä hiilidioksidipäästöjen ja saasteiden
vähentämistä 30 prosentilla meriliikenteessä. Kaikkia näin vahvistettuja välitavoitteita
priorisoidaan, ja niitä voidaan tarkistaa vuosittain. Parlamentti antoi lisäksi joitakin
maantie-, lento-, rautatie- ja meriliikennettä koskevia kohdennettuja suosituksia. Parlamentti
antoi 9. syyskuuta 2015 toisen päätöslauselman vuonna 2011 julkaistun valkoisen kirjan
täytäntöönpanosta alaotsikolla ”tilannekatsaus ja kohti kestävää liikkuvuutta”. Valkoisen
kirjan väliarvioinnin yhteydessä parlamentti kehotti komissiota säilyttämään tavoitteet
vähintään asetettujen alkuperäistavoitteiden tasolla. Parlamentin jäsenet vaativat erityisesti
saada yleiskatsauksen valkoisen kirjan liitteessä esitettyjen 40 aloitteen täytäntöönpanossa
edistymisestä (minkä komissio teki julkaisemalla 1. heinäkuuta 2016 valmisteluasiakirjan,
ks. edellä). Lisäksi parlamentti painotti asetettujen tavoitteiden ja niiden saavuttamiseen
käytettävissä olevien taloudellisten ja operatiivisten resurssien välistä suurta eroa ja
kehotti komissiota ehdottamaan täydentäviä lainsäädäntötoimia sekä kokonaisvaltaista
strategiaa, jolla vähennetään liikenteen hiilidioksidipäästöjä, jotta saavutetaan pitkän
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aikavälin tavoite (liikenteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vähintään
60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä). Parlamentti laati erinäisiä suosituksia kaikkien
liikennemuotojen yhdentämiseksi tehokkaammaksi, kestävämmäksi ja kilpailukykyisemmäksi
liikennejärjestelmäksi sekä sen kehittämiseksi helppokäyttöisemmäksi ja käytännöllisemmäksi.
Tärkeimpiä esiin otettuja näkökohtia olivat liikennemuotosiirtymä ja liikennemuotojen
yhteistoiminta, nykyaikaiset infrastruktuurit ja älykäs rahoitus, kaupunkiliikenne, ihmisten
asettaminen liikennepolitiikan keskiöön sekä liikenteen maailmanlaajuinen ulottuvuus.
Christina Ratcliff
06/2017
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