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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että liikenteen osuus on lähes kolmasosa energian loppukulutuksesta Euroopan 
unionissa ja että liikenne on toiseksi nopeimmin kasvava energiankysynnän ala Euroopan 
unionissa; katsoo näin ollen, että energian tehokkaampaan käyttöön kaikilla 
liikennesektoreilla tähtäävät erityiset toimenpiteet ovat keskeisessä asemassa kestävän 
energian käytön varmistamiseksi liikennesektorilla; palauttaa mieliin, että jos huomattavia 
muutoksia ei toteuteta, matkustajaliikenteen kaikki liikennemuodot tulevat lisääntymään, 
mutta erityisesti maantie- ja lentoliikenne; 

2. korostaa, että liikennesektori on erittäin riippuvainen raakaöljystä tuotetuista 
polttoaineista, erityisesti bensiinistä, dieselöljystä ja kerosiinista, joiden osuus on 98 % 
energian loppukulutuksesta liikennesektorilla; panee merkille, että kyseisiä polttoaineita 
tuodaan eniten kolmansista maista, mikä herättää kysymyksiä toimitusvarmuudesta ja 
kestävyydestä´; toteaa, että komission vihreässä kirjassa oleelliseksi tunnustettuun 
suurempaan energiatehokkuuteen on päästävä ennen kaikkea liikennesektorilla, jonka 
kulutuksesta 80 prosenttia aiheutuu maantieliikenteestä, jonka on oltava ehdottomana 
painopistealana;

3. katsoo, että lisäaineiden osuutta on lisättävä dieselpolttoaineissa ja bensiinissä ja että 
tarpeen vaatiessa niiden käyttö on tehtävä pakolliseksi, jos ensimmäisen sukupolven 
biopolttoaineet halutaan ottaa käyttöön;

4. katsoo näin ollen, että liikenne on ratkaisevassa asemassa pyrittäessä kestävään, 
kilpailukykyiseen ja varmaan energiahuoltoon ja energiankulutukseen Euroopan 
unionissa, kun otetaan huomioon mahdollisuus kulutuksen keskitettyyn ja merkittävään 
vähenemiseen lyhyellä aikavälillä ja mahdollisuus tehokkaaseen ja kestävään 
infrastruktuurin parantamiseen keskipitkällä aikavälillä; toteaa, että energiastrategian ja 
liikennepolitiikan yhtenäinen kehittäminen on tarpeen teollisuuden kilpailukyvyn 
parantamiseksi Euroopan tasolla;

5. panee tyytyväisenä merkille unionin toimielinten lainsäädäntöaloitteet ja muut aloitteet, 
joilla on parannettu liikennesektorin energiaintensiteettiä (primaarienergian 
kokonaiskulutuksen suhdetta bruttokansantuotteeseen); pyytää tämän vuoksi toteuttamaan 
toimia, joilla edistetään erityisesti liikennesektorille luotua energian käytön vähentämistä 
ja vaihtoehtoista kuluttamista koskevaa eurooppalaista ohjelmaa, jota voidaan soveltaa 
maantieliikenteen lisäksi myös lento- ja meriliikenteeseen;

6. palauttaa mieliin, että tällaisia aloitteita ovat muun muassa toimenpiteet 
tavarankuljetusjärjestelmien ympäristönsuojelun tason parantamiseksi (Marco Polo II-
ohjelma), maksujen periminen raskailta ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä, 
lähimerenkulun kannustaminen, sisävesiliikennettä helpottavat toimenpiteet (Naiades), 
polttoainetta entistä tehokkaammin käyttävien ajoneuvojen kehittämistä nopeuttava 
CARS 21 -aloite, polttoainetta tehokkaasti käyttävien ajoneuvojen käyttöä kannustava 
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ajoneuvojen verojärjestelmien uudistus, biopolttoaineiden käyttöönottoa ja käyttöä 
helpottavat toimet liikennesektorilla, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ja SESAR-
järjestelmän kehittäminen, joka tulee leikkaamaan kerosiininkulutusta lentoliikenteessä, 
myös päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvassa lentoliikenteessä, sekä Galileo-hanke, 
joka optimoi liikenteen hallinnoinnin;

7. pitää kiinni siitä, että lisäedistystä on saatava aikaan koherentin Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittämisessä etenkin rautateiden, sisävesiväylien ja lähimerenkulun 
alalla; katsoo, että on löydettävä keskitie liikennemuotojen kehittämisen ja teknologisen 
innovaation rohkaisemisen välillä polttoainetehokkuuden lisäämiseksi, riippuvuuden 
vähentämiseksi öljyjohdannaisista ja tuhlaamisen vähentämiseksi puuttumalla ruuhkiin ja 
lentokoneiden kulutukseen ja tutkimalla lisää energiaa tehokkaasti käyttäviä ajoneuvoja 
sekä toteuttamalla toimenpiteitä energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen julkisen ja 
yksityisen liikenteen käytön kannustamiseksi etenkin kaupunkialueilla;

8. katsoo, että lentoliikenteen parempi tehokkuus ja lentoajan lyhentäminen, 
polttoainekulutukseltaan tehokkaiden ja esimerkiksi polttokennojen ja biopolttoaineiden 
tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntävien hybridiajoneuvojen kehittäminen ja käyttö sekä 
rautateiden rahtiliikennealan kehittäminen edelleen samoin kuin rahdin kuormitusasteen 
parantaminen yleensä edistäisivät rajatumpaa ja tehokkaampaa energiankulutusta;

9. pitää kiinni siitä, että on tarpeen kampanjoida sellaisten koulutuksen ja 
käyttäytymistapojen muutoksen puolesta, jotka edistävät Euroopan kansalaisten 
kestävämpää liikkuvuutta.
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