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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. suhtautuu myönteisesti komission näkemykseen kestävästä, vähähiilisestä ja ilmastoa 

säästävästä energiaunionista, johon sisältyy koko mantereen kattava integroitu 

energiajärjestelmä sekä energian sisämarkkinoiden toteuttaminen kilpailun ja 

energiansaannin turvaamisen pohjalta, mikä mahdollistaa sen, että unioni voi vähentää 

riippuvuuttaan unionin ulkopuolisista maista, ja luo laadukkaita työpaikkoja ja kasvua; 

muistuttaa, että vähentämällä riippuvuutta energian tuonnista tuetaan suoraan myös 

Euroopan taloutta;  

2. kehottaa komissiota seuraamaan aiempaa tehokkaammin kansainvälisissä järjestöissä ja 

ympäristö- ja ilmastonmuutosfoorumeilla maailman muiden maiden 

hiilidioksidipäästövähennyksiä ottaen huomioon, että kyse on maailmanlaajuisesta 

ongelmasta; 

3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään liikenteen EU:n ilmastopolitiikkaan 

yhtenä keskeisenä painopistealana erityisesti tulevaa ilmastosopimuksen osapuolten 

konferenssia (COP21) koskevissa keskusteluissa, ja ehdottamaan esimerkiksi 

yhdenmukaisia polttoainetehokkuutta koskevia normeja raskaita 

tavarankuljetusajoneuvoja, linja-autoja ja aluksia varten ottaen huomioon, että sellaisia 

sovelletaan jo henkilö- ja pakettiautoihin; 

4. arvioi, että liikenteen osuus Euroopan lopullisesta energiankulutuksesta on 30 prosenttia ja 

että 94 prosenttia liikenteestä on riippuvaista öljytuotteista; katsoo siksi, että joustavaa 

energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva 

puitestrategia on rakennettava sellaisen puhtaampaa energiaa koskevan järjestelmän 

ympärille, joka perustuu selkeästi liikenteen alan irtautumiseen hiilestä; korostaa, että on 

keskeisen tärkeää yhdistää energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa edistäviä ja 

innovatiivisia energiateknologioita kehittäviä toimenpiteitä, jotta voidaan saada aikaan 

ympäristön kannalta kestävä energialähteiden yhdistelmä Euroopan liikennejärjestelmiä 

varten; katsoo, että olisi rohkaistava käyttämään erilaisia uusiutuvia energialähteitä, myös 

nesteytettyä maakaasua raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja meriliikenteen 

polttoaineena; kehottaa komissiota antamaan tarvittaessa ehdotuksia ympäristölle 

haitallisten verotukien poistamisesta; kannattaa tuen myöntämistä tutkimukseen ja 

innovointiin, jolla pyritään löytämään parempia liikenneratkaisuja sekä teknologisesti että 

liikkuvuutta tukevien teknologioiden ja politiikkojen alalla; 

5. korostaa, että ilmailu ja meriliikenne ovat alat, joilla päästöt ja öljynkulutus kasvavat 

nopeimmin Euroopassa; kiinnittää huomiota siihen, että ilmailulle ja merenkululle 

asetettujen hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää Kansainvälisessä 

siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) ja Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) 

sovittavia maailmanlaajuisesti sovellettavia sääntöjä; huomauttaa, että ympäristönormien 

vastavuoroisuus on olennaista Euroopan toimialojen kilpailukyvyn kannalta; panee 

merkille, että kyseiset elimet eivät ole toistaiseksi toteuttaneet tehokkaita toimia ilmailun 
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ja merenkulun päästöjen sääntelemiseksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

käynnistämään aloitteita, joilla vauhditetaan etenemistä kohti tällaista maailmanlaajuista 

sopimusta ja kohti kyseisten elinten demokraattisen vastuullisuuden lisäämistä; korostaa, 

että on tärkeää ottaa huomioon saarten ja syrjäisimpien alueiden erityiset olot, jotka 

johtuvat niiden taloudellisista, sosiaalisista ja alueellisista rajoituksista; 

6. kannustaa kehittämään energiainfrastruktuureja ja myös vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuureja makroalueellista lähestymistapaa soveltaen, jotta voidaan torjua 

energiasaarekkeiden muodostumista; kannustaa lisäksi käyttämään ”metanolitalouden” ja 

”älykkäiden verkkoinfrastruktuurien” kaltaisia käsitteitä myös sähköisen liikkuvuuden 

kohdalla ja käsitettä ”tavara-ajoneuvot energiavarastona” energian tehokkaan käytön 

lisäämiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi; 

7. toteaa, että 70 prosenttia Euroopan kansalaisista asuu kaupungeissa, ja kehottaa 

jäsenvaltioita toteuttamaan yhdessä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa kohdennettuja 

toimenpiteitä julkisen kaupunkiliikenteen muuttamiseksi joustavammaksi, 

turvallisemmaksi, kustannustehokkaammaksi, energiatehokkaammaksi ja 

kohtuuhintaiseksi; muistuttaa, että kaupunkialueiden vastuullisella maankäytöllä ja 

suunnittelulla sekä kestävillä liikenneratkaisuilla autetaan vähentämään tehokkaasti 

hiilidioksidipäästöjä; kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä, joilla 

edistetään julkista liikennettä, ajoneuvojen yhteiskäyttöön perustuvia liikkumisratkaisuja 

ja kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia etenkin tiheään asutuilla alueilla, sekä antamaan 

tarvittaessa unionin sääntöjen ajantasaistamista koskevia ehdotuksia, joilla edistetään 

multimodaalisuutta sekä uusia logistiikkapalveluja; painottaa tässä yhteydessä, että eri 

liikennemuotojen yhteensopivuuden, uudenlaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä 

ympäristöystävällisten moottoreiden käyttöön ottamisen tarjoamaa potentiaalia ei ole vielä 

kartoitettu; 

8. vaatii antamaan kattavaa lainsäädäntöä, jolla pyritään vauhdittamaan pitkän aikavälin 

julkisia ja yksityisiä investointeja ja rahoitusjärjestelmiä sellaisia lupaavia ja innovoivia 

teknologioita varten, joita käytetään uusiutuvia polttoaineita ja nykyaikaista 

moottoriteknologiaa koskevassa tutkimuksessa niihin liittyvässä tuotannossa ja jakelussa 

teknologisesti neutraalilla tavalla, joka ei johda markkinavääristymiin; vaatii 

eurooppalaisia liikenteen verkkoinfrastruktuureja, joissa keskitytään kestäviin ja 

ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin; tähdentää, että on vältettävä kaupallisia ja 

teknologisia sudenkuoppia; korostaa tarvetta vähentää päästöjä korvaamalla vähitellen 

fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla polttoaineilla, sähköllä tai vähähiilisillä vaihtoehdoilla; 

katsoo, että on tuettava nesteytetyn maakaasun käyttöönoton varhaistamista; muistuttaa, 

että avaamalla uusiutuvien polttoaineiden markkinat ilmailualalla EU voisi säilyttää 

johtoasemansa uusiutuvan energian alalla; 

9. toteaa, että liikenteen alan hiilipäästöjen vähentäminen edellyttää energian, liikenteen, 

kaupan ja tutkimuksen sekä innovoinnin politiikanaloilla toteutettavien toimenpiteiden 

yhteensovittamista; korostaa yhdenmukaisten ja rajat ylittävien lähestymistapojen 

merkitystä maakohtaisen hajanaisuuden ehkäisemisessä, ja painottaa, että on määritettävä 

sellaisia normeja ja yhteentoimivuutta koskevia vaatimuksia, joiden avulla eurooppalaiset 

yritykset voivat hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia; 
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10. huomauttaa, että sähköisten ajoneuvojen käyttöönotto aiheuttaa suuren rasitteen 

sähköntuotannolle, ja kehottaa laatimaan arvioita siitä, missä määrin nykyinen 

tuotantokapasiteetti kykenee mukautumaan tilanteeseen; 

11. pitää myönteisenä siirtymistä kohti rautatien, lähimerenkulun, sisävesiliikenteen ja 

meriliikenteen kaltaisia kaikkein kestävämpiä ja energiatehokkaimpia liikennemuotoja ja 

liikenneväyliä parantamalla niiden kilpailukykyä ja tehokkuutta hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisen yhteydessä; korostaa tässä yhteydessä eri liikennemuotojen 

yhteensopivuuden merkitystä;  

12. kehottaa komissiota ehdottamaan kattavaa tieliikennestrategiaa osana liikenteen alan 

pyrkimyksiä irtautua hiilestä ja tukemaan lisäpanostuksia sähköisen liikkuvuuden 

kehittämiseen ja käyttöönottoon tieliikenteessä; 

13. toteaa, että kaasuun perustuvassa tieliikenteessä on kyse hiilidioksidipäästöjä aiheuttavasta 

kypsästä teknologiasta, joka voi tarjota tarkoituksenmukaisen välivaiheen ratkaisun 

siirryttäessä puhtaaseen liikenteeseen; korostaa kuitenkin, että infrastruktuurin 

käyttöönottoa koskevat tuet olisi kohdennettava puhtaaseen tekniikkaan; 

14. tukee kattavaa maantieliikennepakettia, jolla edistetään aiempaa tehokkaampaa 

infrastruktuurin hinnoittelua sekä älykkäiden yhteentoimivien liikenneratkaisujen 

käyttöönottoa; korostaa, että energiatehokkuutta voidaan parantaa tukemalla 

digitalisointia, ottamalla käyttöön älykkäitä liikennejärjestelmiä ja kehittämällä innovoivia 

liikennepalveluja; vaatii liikenteen alalle ennakoivaa tutkimus- ja innovointistrategiaa; 

tukee kestävää kaupunki- ja maaseutuliikennettä koskevien suunnitelmien kehittämistä 

maantieliikenteestä aiheutuvien saasteiden, ruuhkien, meluhaittojen ja onnettomuuksien 

vähentämiseksi; katsoo, että tällaisilla suunnitelmilla olisi pyrittävä poistamaan 

vammaisiin käyttäjiin sekä kustannuksiin liittyvää epätasa-arvoa; 

15. kannustaa komissiota sisällyttämään kestävän matkailun sertifiointikriteereiden 

yhdenmukaistamispyrkimyksiinsä EU:n tavoitteiden mukaisen uusiutuvan energian 

käyttöä koskevan kriteerin sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan kriteerin; 

16. kehottaa komissiota vauhdittamaan edistyneiden teknologioiden integrointia 

innovatiiviseen rautatieliikenteeseen varhaistamalla muista liikennemuodoista 

raideliikenteeseen siirtymistä koskevan aloitteen käynnistämistä ottaen huomioon, että 

aloite voi olla avainasemassa ympäristöystävällisen julkisen liikenteen edistämisessä; 

17. korostaa tarvetta asettaa etusijalle Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) 

tuki liikennehankkeille, jotka mahdollistavat teknisen siirtymisen puhtaaseen ja kestävään 

liikennejärjestelmään; korostaa, että muilla EU-tason taloudellisen tuen välineillä olisi 

investoitava ensisijaisesti intermodaalisuuden, rautateiden, meriliikenteen ja 

sisävesiliikenteen infrastruktuuriin. 
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