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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
"Kestävää liikkuvuutta Eurooppaan", joka on komission vuoden 2001 liikennepolitiikan 
valkoisen kirjan väliarviointi, ja pyrkimystä tehdä liikennepolitiikasta kestävämpää sekä 
taloudellisesti, ympäristön kannalta että yhteiskunnallisesti;

2. toteaa jälleen kerran tarpeen erottaa liikenteen kasvu ja talouskasvu toisistaan;

3. suosittaa tavaraliikenteen alalla sovellettavan ennaltaehkäisevän lähestymistavan
käyttöönottoa myös matkustajaliikenteessä;

4. vaatii komissiota määrittelemään tarkasti termin "komodaalisuus" ja lisäämään 
ponnistelujaan, jotta siirryttäisiin turvallisempiin, taloudellisempiin ja 
ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin, kuten raide- ja vesiliikenne;

5. kehottaa komissiota laittamaan etusijalle pienemmän määrän TEN-hankkeita, jotka 
koskevat kestävyyttä pitkällä aikavälillä, Euroopan unionin laajentumista ja rajatylittävää 
yhteentoimivuutta;

6. korostaa tarvetta sisällyttää asteittain kaikki ulkoiset kustannukset kuljetuksen hintaan, 
erityisesti tie- ja lentoliikenteessä;

7. kehottaa komissiota ryhtymään lisätoimiin kestävien liikennemuotojen edistämiseksi 
vuoristoisilla ja tiheästi asutuilla alueilla liikenneneuvoston 11. joulukuuta 2006 
allekirjoittaman Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan mukaisesti;

8. toteaa, että hiilidioksidipäästöt lisääntyvät liikenteen alalla nopeammin kuin millään 
muulla alalla ja mitätöivät muiden alojen päästövähennykset; pitää näin ollen elintärkeänä, 
että asetetaan sitovat hiilidioksidipäästörajat uusille ajoneuvoille ja tiukat tavoitteet koko 
autokannan hiilidioksidipäästöille, esimerkiksi tieliikennettä koskevan yksilöllisen 
hiilidioksidipäästökauppajärjestelmän (PETS) muodossa;

9. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään lyhyiden kuljetusten ja kaupunkiliikenteen tarpeisiin 
kestäviä vaihtoehtoja, kuten jalankulku, pyöräily, julkinen liikenne ja kimppakyydit /
auton yhteiskäyttö;

10. vaatii komissiota jatkamaan ponnisteluja lentoliikenteen ilmastovaikutusten 
vähentämiseksi, mukaan lukien kerosiiniveron ja arvonlisäveron käyttöönotto Euroopan 
unionin sisäisillä lennoilla; toteaa, että mahdollisessa lentoliikenteen 
päästökauppajärjestelmässä on otettava huomioon sen vaikutus ilmastoon 
kokonaisuudessaan ja estettävä huutokauppakäytännöllä mahdollisesti saatavat 
satunnaisvoitot;
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11. esittää lisätoimien hyväksymistä lainsäädäntöpuitteiden parantamiseksi, niin että voidaan 
edistää paremmin toimivia (rajatylittäviä) tavara- ja henkilöliikenteen rautatiepalveluja 
Euroopassa.


