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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. pitää myönteisinä sekä komission tiedonantoa että unionille asetettuja tavoitteita, jotka 

koskevat osallistumista Pariisissa joulukuussa 2015 pidettävään ilmastosopimuksen 

osapuolten 21. konferenssiin (COP21); korostaa, että niin komission kuin jäsenvaltioiden 

on parannettava liikennesektorin näkyvyyttä osapuolten konferenssissa muun muassa nk. 

ratkaisujen ohjelman kaltaisten aloitteiden avulla ja otettava johtava rooli pyrittäessä 

avoimeen ja sitovaan kansainväliseen sopimukseen, jossa tunnustetaan muiden kuin 

valtiollisten toimijoiden rooli; kehottaa komissiota tukemaan konferenssissa aktiivisesti 

kestävää kaupunkiliikennettä ja julkista liikennettä koskevia aloitteita; 

2. pyytää komissiota tarjoamaan COP21-konferenssiin osallistuville asiantuntemustaan ja 

tukeaan osapuolten huolehtiessa kansallisesta osuudestaan ja valistamaan liikennesektorin 

merkityksestä hyväksyttäessä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä kattavia 

strategioita; 

3. antaa Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle (ICAO) tunnustusta sitoutumisesta 

sellaisen globaalin markkinapohjaisen mekanismin kehittämiseen, jolla vähennetään 

ilmailun päästöjä; pitää kuitenkin valitettavana, että edistystä ja kunnianhimoisia 

tavoitteita ilmenee vasta nyt; kiinnittää huomiota siihen, että ilmailulle ja merenkululle 

asetettujen hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää ICAOssa ja 

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) sovittavia maailmanlaajuisesti 

sovellettavia sääntöjä; kehottaa siksi kaikkia osapuolia sitoutumaan välineeseen ja 

toimenpiteisiin, jotka ovat luonteeltaan vaikuttavia ja rakenteellisia ja joilla varmistetaan 

ilmailun hiilidioksidipäästöjen väheneminen; kehottaa IMOa vauhdittamaan toimia, jotta 

vuoden 2016 loppuun mennessä päästäisiin sopimukseen kansainvälisestä merenkulusta 

aiheutuvien päästöjen tehokkaasta sääntelystä ja vähentämisestä;  

4. edellyttää, että Pariisin pöytäkirjaan sisällytetään maailman hiilibudjetin kanssa yhtenäiset 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet, jotka ovat yhdenmukaiset 

kansainväliselle lentoliikenteelle ja merenkululle asetetun kahden asteen tavoitteen 

kanssa; kehottaa kaikkia osapuolia, myös komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan Pariisin 

pöytäkirjassa siihen, että maailmanlaajuiset ja määrälliset kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistavoitteet asetetaan ensisijaiseksi asiaksi, ja tekemään yhteistyötä ICAOn ja 

IMOn kanssa, jotta vuoden 2016 loppuun mennessä päästäisiin sopimukseen uskottavasta 

välineestä, jolla voidaan saada aikaan tarvittavat päästövähennykset; korostaa, että saarten 

ja syrjäisimpien alueiden erityistilanne on otettava huomioon, jotta voidaan varmistaa, 

etteivät ympäristönsuojelutoimet vaikeuta liikkumista näillä alueilla ja pääsyä niille; 

5. toteaa, että IPCC:n viidennen arviointikertomuksen mukaan maailman hiilibudjetti, joka 

voisi todennäköisesti pitää maapallon keskilämpötilan nousun alle kahdessa 

celsiusasteessa esiteolliseen aikaan verrattuna, edellyttää että maailmanlaajuiset 

hiilidioksidin yhteispäästöt jäävät vuosina 2011–2100 alle 1010 gigatonnin; 



 

PE554.961v02-00 4/6 AD\1068885FI.doc 

FI 

6.  katsoo, että kaikkia ilmastotavoitteita ei voida saavuttaa ilman suurempaa keskittymistä 

liikennesektorin aiheuttamien päästöjen vähentämiseen, sillä ainoastaan liikennesektorilla 

kasvihuonepäästöjen määrä on jatkanut kasvamistaan: viimeisten 25 vuoden aikana kasvu 

on ollut 30 prosenttia; korostaa, että tavoitteet voidaan saavuttaa vain soveltamalla sitovia 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita, integroimalla uusiutuvat energialähteet 

markkinoihin kokonaisuudessaan ja soveltamalla teknologisesti neutraalia lähestymistapaa 

hiilestä irtautumiseen sekä paremmin yhdennettyä liikenne- ja investointipolitiikkaa, 

johon sisällytetään liikennemuotosiirtymäpolitiikan lisäksi teknologiset edistysaskeleet ja 

liikenteen vähentäminen (esim. kestävällä logistiikalla, älykkäällä kaupunkisuunnittelulla 

ja yhdennetyllä liikkuvuuden hallinnalla);  

7. huomauttaa, että 94 prosenttia liikenteestä – pääasiassa maanteillä, ilmailussa ja 

merenkulussa – on riippuvaista fossiilisista polttoaineista, minkä vuoksi tarvitaan 

pikaisesti valkoisessa kirjassa mainittujen tavoitteiden saavuttamista nopeuttavia 

toimenpiteitä, jotta tavoitteisiin päästäisiin vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon 

uusiutuvat polttoaineet, sähkö ja vähähiiliset vaihtoehdot; katsoo, että liikenteen 

energiatehokkuuden parantaminen olisi asetettava yhdeksi Euroopan liikennepolitiikan 

tärkeimmistä tavoitteista; korostaa, että on kehitettävä tuntuvasti uusien kestävien ja 

päästöttömien energialähteiden jakelukanavia, jotta voidaan tukea kunnianhimoista 

siirtymistä kestävämmin tuotettuun energiaan ja vähentää riippuvuutta fossiilisista 

polttoaineista ja tuontienergiasta; 

8. toteaa, että yli puolet maailman väestöstä asuu nykyisin kaupungeissa ja suurkaupungeissa 

ja että kaupunkiliikenne tuottaa suuren osan liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöistä; 

kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita valistamaan aktiivisesti kestävän 

kaupunkiliikkuvuuden roolista ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevien sitoumusten 

täyttämisessä; tähdentää, että kaupunkialueiden vastuullisella maankäytöllä ja 

suunnittelulla sekä kestävillä liikenneratkaisuilla edistetään tehokkaasti 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen saavuttamista; kehottaa komissiota 

toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä, joilla edistetään voimakkaasti julkista liikennettä, 

ajoneuvojen yhteiskäyttöratkaisuja ja kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia etenkin tiheään 

asutuilla alueilla, sekä antamaan tarvittaessa unionin lainsäädännön parantamista koskevia 

ehdotuksia, joilla edistetään multimodaalisuutta sekä uudenlaista liikkuvuutta ja uusia 

logistiikkapalveluja;  

9. painottaa, että liikennesektorilla tarvitaan hyvää energiayhdistelmää ja että siihen voidaan 

päästä tukemalla maa- ja biokaasua käyttäviä vaihtoehtoisia ajoneuvoja ja soveltamalla 

kaikkia politiikkoja, joilla lisätään kestäviä liikennemuotoja, mukaan lukien liikenteen 

sähköistäminen sekä älykkäiden liikennejärjestelmien käyttö; tähdentää, että on 

keskityttävä rautateihin, raitiovaunuihin, sähköbusseihin, -autoihin ja -polkupyöriin, 

katettava koko elinkaari ja pyrittävä hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä 

täysipainoisesti; kannustaa painokkaasti paikallisesta julkisesta liikenteestä vastaavia 

viranomaisia ja liikennöitsijöitä toimimaan pioneereina ja ottamaan käyttöön vähähiilistä 

kalustoa ja teknologiaa;  

10. painottaa tarvetta sisällyttää liikenteen ilmastovaikutus vaihe vaiheelta kattavaan 

toimenpidepakettiin, jolla pyritään alan hintojen kohtuullistamiseen ja tasapuolisten 

kilpailuedellytysten luomiseen eri liikennemuotojen välille; kehottaa komissiota 
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varmistamaan asianmukaisten unionin rahoitusvälineiden, mukaan luettuina 

ilmastorahastojen, ja investointirahoituksen saatavuuden niille liikennesektorin hankkeille, 

joiden ympäristövaikutukset ovat myönteisiä - sulkematta pois mitään liikennemuotoa - ja 

erityisesti kannustamaan kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien kehittämiseen; 

edellyttää siksi useiden välineiden yhdistelmää, johon kuuluu kielteisten ulkoisten 

vaikutusten sisällyttäminen kustannuksiin, rahoituksen myöntäminen tutkimus- ja 

kehitystyöhön sekä suuren mittakaavan ympäristöystävällisen liikenneteknologian 

demonstrointihankkeisiin sekä kannustimien luominen kyseisten teknologioiden 

saamiseksi käyttöön; 

11. tähdentää, että kasvihuonekaasupäästöjen tuntuvien vähennystavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää liikenteen vähentämistä koskevia lyhyen ja pitkän aikavälin strategioita; 

12. korostaa, että olisi harkittava avaruusperusteisten resurssien käyttöä, kun toteutetaan 

toimenpiteitä, joilla hillitään ilmastonmuutosta ja mukaudutaan siihen, ja erityisesti kun 

valvotaan ja tutkitaan kasvihuonekaasupäästöjä; kehottaa komissiota osallistumaan 

aktiivisesti maailmanlaajuiseen hiilidioksidin ja metaanin valvontajärjestelmään; kehottaa 

komissiota edistämään toimia, joilla pyritään kehittämään unionille järjestelmä 

kasvihuonekaasujen mittaamiseksi omavaraisella ja muista riippumattomalla tavalla 

hyödyntäen ja laajentaen Kopernikus-ohjelmaan kuuluvia tehtäviä; 

13. tähdentää, että unionin on kannettava johtava roolinsa vastuullisesti ja tunnustettava, että 

unionin kilpailukyky saattaa heiketä, jos maailman muut alueet eivät ole samaa mieltä 

unionin pyrkimyksistä ja tavoitteista. 
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