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Tarkistus 1
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että liikenteen 
ulkoiskustannusten (paikalliset päästöt, 
hiilidioksidipäästöt, elinympäristöjen 
pirstoutuminen ja
terveydenhoitokustannukset) 
sisällyttäminen oikeudenmukaisella ja 
syrjimättömällä tavalla kaikkien 
liikennemuotojen hintoihin johtaisi 
ympäristöystävällisten liikennemuotojen 
valintaan;

1. painottaa, että liikenteen 
ulkoiskustannusten (paikalliset päästöt, 
hiilidioksidipäästöt, biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen,
elinympäristöjen pirstoutuminen,
terveydenhoitokustannukset, 
öljyriippuvuuden hinta, onnettomuudet ja 
muut sosiaaliset kustannukset) 
sisällyttäminen oikeudenmukaisella ja 
syrjimättömällä tavalla kaikkien 
liikennemuotojen hintoihin johtaisi 
ympäristöystävällisempien
liikennemuotojen valintaan; katsoo, että 
ensisijaisen tärkeää olisi luopua tie- ja 
lentoliikenteen suorista ja välillisistä 
tuista, joita ovat esimerkiksi kerosiinin 
vapautus polttoaineverosta ja EU:n 
sisäisten lentojen vapautus 
arvonlisäverosta;

Or. en

Tarkistus 2
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että liikenteen 
ulkoiskustannusten (paikalliset päästöt, 
hiilidioksidipäästöt, elinympäristöjen 
pirstoutuminen ja 
terveydenhoitokustannukset) 
sisällyttäminen oikeudenmukaisella ja 
syrjimättömällä tavalla kaikkien 

1. painottaa, että liikenteen 
ulkoiskustannusten (paikalliset päästöt, 
hiilidioksidipäästöt, elinympäristöjen 
pirstoutuminen ja 
terveydenhoitokustannukset) 
sisällyttäminen oikeudenmukaisella ja 
syrjimättömällä tavalla sekä päästöjen 
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liikennemuotojen hintoihin johtaisi 
ympäristöystävällisten liikennemuotojen 
valintaan;

mukaan porrastetusti kaikkien 
liikennemuotojen hintoihin johtaisi 
ympäristöystävällisten liikennemuotojen 
valintaan;

Or. de

Tarkistus 3
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa asettamaan liikenteelle 
alakohtaisia niin kansallisia kuin koko 
yhteisöä koskevia 
hiilidioksidipäästövähennystavoitteita, 
jotka ovat yhteensopivia vuoden 2020 
sitovan 30 prosentin 
kokonaisvähennystavoitteen kanssa;

Or. en

Tarkistus 4
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että tarvitaan uudenlaista 
suhtautumista kestävämpiin 
liikennemuotoihin ja että asiaa olisi 
edistettävä julkisella tiedotuspolitiikalla; 
katsoo lisäksi, että tulot, jotka saadaan 
liikenteen ulkoiskustannusten 
sisällyttämisestä hintoihin, olisi 
investoitava ensisijaisesti kestäviin 
liikennemuotoihin ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen; 



AM\798985FI.doc 5/25 PE430.949v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 5
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota siihen, että 
yhteiskuntamme ennustetaan 
entisestäänkin kaupungistuvan, joten 
aluesuunnittelun ja houkuttelevien 
joukkoliikennejärjestelmien merkitys 
kasvaa varsinkin kaupunkiliikenteessä;

2. kiinnittää huomiota siihen, että 
yhteiskuntamme ennustetaan 
entisestäänkin kaupungistuvan, joten 
aluesuunnittelun ja houkuttelevien ja 
ympäristöystävällisten julkisten 
lähiliikennejärjestelmien merkitys kasvaa 
varsinkin kaupunkiliikenteessä;

Or. de

Tarkistus 6
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota siihen, että 
yhteiskuntamme ennustetaan 
entisestäänkin kaupungistuvan, joten 
aluesuunnittelun ja houkuttelevien 
joukkoliikennejärjestelmien merkitys 
kasvaa varsinkin kaupunkiliikenteessä;

2. kiinnittää huomiota siihen, että 
yhteiskuntamme ennustetaan 
entisestäänkin kaupungistuvan, joten 
aluesuunnittelun ja houkuttelevien ja 
entistä ympäristöystävällisempien
joukkoliikennejärjestelmien merkitys 
kasvaa varsinkin kaupunkiliikenteessä 
mutta myös maaseutualueiden 
liikenteessä;

Or. en
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Tarkistus 7
Salvatore Tatarella

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota siihen, että 
yhteiskuntamme ennustetaan 
entisestäänkin kaupungistuvan, joten 
aluesuunnittelun ja houkuttelevien 
joukkoliikennejärjestelmien merkitys 
kasvaa varsinkin kaupunkiliikenteessä;

2. kiinnittää huomiota siihen, että 
yhteiskuntamme ennustetaan 
entisestäänkin kaupungistuvan, joten 
aluesuunnittelun ja houkuttelevien ja 
tehokkaiden joukkoliikennejärjestelmien, 
joissa hyödynnetään uutta teknologiaa ja 
jotka kykenevät kilpailemaan 
yksityisautojen kanssa niin kustannusten 
kuin liikennemuotojen ja 
matkustusaikojen osalta, merkitys kasvaa 
varsinkin kaupunkiliikenteessä; 

Or. it

Tarkistus 8
Salvatore Tatarella

Lausuntoluonnos
2 a–2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää valvoa 
tiukasti kaupunkialueiden 50 km/h:n 
enimmäisnopeuden noudattamista; toteaa 
useiden tutkimusten osoittaneen, että asia 
vaikuttaa kahdella tavalla: sillä voidaan 
vähentää sekä pilaavia päästöjä että 
onnettomuuksia ja liikennekuolemia, 
joilla on tunnetusti vaikutuksia 
merkittävälle osalle tiheään asuttujen 
alueiden väestöä;
2 b. korostaa tarvetta vakiinnuttaa 
taloudellisen ajotavan (eco-driving) käsite 
ja tehdä siitä pakollinen nuorten 
kuljettajien koulutuksessa, koska 
kuljettajien on yksinkertaisilla keinoilla 
mahdollista vähentää polttoaineen 
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kulutusta jopa 30 prosentilla, mikä 
puolestaan vähentää hiilidioksidin, 
palamattomien hiilivetyjen (UHC) ja 
pienhiukkasten aiheuttamaa ilman 
pilaantumista;

Or. it

Tarkistus 9
Bairbre de Brún

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että yksityisautoilu vähenee, 
jos maaseutualueiden julkiset palvelut 
ovat hyvien liikenneyhteyksien päässä;

Or. en

Tarkistus 10
János Áder

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa muodostamaan toimivia 
kaupunkialueita, jotta voidaan luoda 
yhtenäinen kaupunki- ja 
esikaupunkiliikenne ja huolehtia myös 
maaseutuväestön tarpeista;

Or. hu
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Tarkistus 11
Salvatore Tatarella

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää hyvin tärkeänä EU:n lainsäädännön 
mukaisten ilmanlaatusuositusten 
noudattamista, kun otetaan huomioon 
hengitystiesairauksien ja muiden liikenteen 
ilmansaasteista johtuvien sairauksien 
lisääntyminen; kannattaa vähäpäästöisiä 
alueita ja liikenteen rauhoittamista 
erityisesti kaupungeissa, mikä kannustaa 
kävelyyn ja pyöräilyyn;

3. pitää hyvin tärkeänä EU:n lainsäädännön 
mukaisten ilmanlaatusuositusten 
noudattamista, kun otetaan huomioon 
hengitystiesairauksien, sydän- ja 
verisuonitautien ja muiden liikenteen 
ilmansaasteista johtuvien sairauksien 
lisääntyminen; katsoo, että ongelman 
ratkaisemiseksi olisi kannustettava 
ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, 
esimerkiksi ajoneuvoista peräisin olevien 
kiinteiden mikrohiukkasten 
suodattamiseen korkealaatuisilla 
suodattimilla, ja että on luotava 
kannustimia nykyisen ajoneuvokannan 
uudistamiseksi siten, että saadaan pois 
liikenteestä ajoneuvot, jotka eivät täytä 
Euro 4-, Euro 5- ja Euro 6 
-päästönormeja (viimeksi mainitun on 
tarkoitus tulla voimaan 2014); katsoo, että 
päästöjen rajoittamisessa ei pidä rajoittua 
vain uudella tekniikalla varustettuihin 
ajoneuvoihin eli uusin autoihin, vaan 
siinä olisi puututtava myös jo liikenteessä 
oleviin ajoneuvoihin, koska vanhojen 
ajoneuvojen tekniikkaa voidaan muuttaa 
uusilla suodattimilla, joilla päästään yhtä 
alhaisiin kiinteiden mikrohiukkasten 
päästöihin kuin uusilla ajoneuvoilla; 
kannattaa vähäpäästöisiä alueita (kuten 
kaupunkialueita, joille on asetettu 30 
km/h:n nopeusrajoitus) ja liikenteen 
rauhoittamista erityisesti kaupungeissa, 
mikä kannustaa kävelyyn ja pyöräilyyn;

Or. it
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Tarkistus 12
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää hyvin tärkeänä EU:n lainsäädännön 
mukaisten ilmanlaatusuositusten 
noudattamista, kun otetaan huomioon 
hengitystiesairauksien ja muiden liikenteen 
ilmansaasteista johtuvien sairauksien 
lisääntyminen; kannattaa vähäpäästöisiä 
alueita ja liikenteen rauhoittamista 
erityisesti kaupungeissa, mikä kannustaa 
kävelyyn ja pyöräilyyn;

3. pitää hyvin tärkeänä EU:n lainsäädännön 
mukaisten ilmanlaatusuositusten 
noudattamista, kun otetaan huomioon 
hengitystiesairauksien ja muiden myös
liikenteen ilmansaasteista johtuvien 
sairauksien lisääntyminen; kannattaa 
toteutettavuuden ja toimivuuden 
periaatteiden rajoissa vähäpäästöisiä 
alueita ja liikenteen rauhoittamista 
erityisesti kaupungeissa, mikä kannustaa 
kävelyyn ja pyöräilyyn;

Or. it

Tarkistus 13
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa antamaan yhteisön 
säädöksen jalankulkijoiden oikeuksista 
Euroopan parlamentin asiassa 
hyväksymän eurooppalaisen peruskirjan 
mukaisesti ja alentamaan 
nopeusrajoituksia kaikilla asuinalueilla; 
suosittaa, että Brysselin peruskirjaan 
sisältyvistä pyöräilyä koskevista 
tavoitteista tehdään EU:n virallisia 
tavoitteita ja että Euroopan laajuisen 
pyöräilyinfrastruktuurin tarvitsemiin 
investointeihin myönnetään TEN-T-
rahoitusta; kehottaa sisällyttämään 
liikennepolitiikkaa ohjaaviin 
perusperiaatteisiin liikuntarajoitteisten 
henkilöiden esteettömän pääsyn 
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liikennepalvelujen piiriin; 

Or. en

Tarkistus 14
Salvatore Tatarella

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa elämänlaadun 
parantamiseksi mukauttamaan liikennettä 
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
tarpeisiin, koska tällaisilla henkilöillä on 
vammaisten henkilöiden oikeuksista 
tehdyn YK:n yleissopimuksen 9 artiklan 
nojalla luovuttamaton oikeus 
kaikenlaisten liikennemuotojen käyttöön; 
katsoo, että tämä on syrjimättömyyden 
kulmakivi henkilöiden vapaassa 
liikkuvuudessa ja pitää sisällään myös 
taloudellisia, kulttuurisia ja matkailuun 
liittyviä hyötynäkökohtia;

Or. it

Tarkistus 15
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 2008*, 

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 20081, 

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Euroopan ympäristökeskuksen raportti nro 3/2009.
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kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
28 prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, 
kun taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 
3 prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain rautateille;

kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
28 prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, 
kun taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 
3 prosenttia; vaatii, että maanteiden 
keskipitkän ja pitkän matkan rahtiliikenne 
siirretään asteittain rautateille;

Or. it

Tarkistus 16
Salvatore Tatarella

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 2008*, 
kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
28 prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, 
kun taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 
3 prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain rautateille;

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 20081, 
kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
28 prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, 
kun taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 
3 prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain rautateille 
sitä mukaa kuin saadaan rakennetuksi 
uusia rautatielinjoja, jotka ovat 
yhteensopivia nykyisen verkoston 
kapasiteetin kanssa; kehottaa lisäksi 
kannustamaan uusien 
väliasemapalvelujen (joilla voidaan 
tehostaa rahtiliikenteen siirtämistä 
maanteiltä rautateille) luomiseen sekä 
parantamaan nykyisten rakenteiden ja 
palvelujen toimivuutta;

Or. it

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Euroopan ympäristökeskuksen raportti nro 3/2009.
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Tarkistus 17
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 2008*, 
kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
28 prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, 
kun taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 
3 prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain 
rautateille;

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 20081, 
kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 28 
prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, kun 
taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 3 
prosenttia; vaatii sitovia toimenpiteitä
maanteiden rahtiliikenteen siirtämiseksi
asteittain rautateille; 

Or. en

Tarkistus 18
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 2008*, 
kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
28 prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, 
kun taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi; toteaa, että henkilöautojen 
Euro 5- ja Euro 6 -päästönormien ja 
kuorma-autojen Euro VI -normin 
käyttöönotolla voidaan parantaa 
ilmanlaatua, että täytäntöönpanon 
lykkääminen olisi huono asia ja että 
kaluston uusiutumisen myötä vanhat 

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Euroopan ympäristökeskuksen raportti nro 3/2009.
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3 prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain rautateille;

ajoneuvot korvautuvat vähäpäästöisillä 
ajoneuvoilla; katsoo kuitenkin, että typen 
oksidien ja pienhiukkasten päästötasot ovat 
yhä huolestuttavia (EYK:n raportti 20081, 
kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 28 
prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, kun 
taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 3 
prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain rautateille;

Or. de

Tarkistus 19
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 2008*, 
kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
28 prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, 
kun taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 
3 prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain rautateille;

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 20082, 
kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 28 
prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, kun 
taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 3 
prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain rautateille; 
vaatii lopettamaan maanteiden 
lisärakentamisen ja tehostamaan sen 
sijaan rautatiejärjestelmien rakentamista;

Or. de

                                                                                                                                                  
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Euroopan ympäristökeskuksen raportti nro 3/2009.
2 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Euroopan ympäristökeskuksen raportti nro 3/2009.
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Tarkistus 20
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 2008*, 
kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 28 
prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, kun 
taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 3 
prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain rautateille;

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 20081, 
kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 28 
prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, kun 
taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 3 
prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain rautateille 
ja muihin energiatehokkaisiin 
kuljetusvälineisiin;

Or. en

Tarkistus 21
Jorgo Chatzimarkakis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 2008*, 
kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 28 
prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, 

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi (EYK:n raportti 20082, 
kaavio 5.1); toteaa, että ilmanlaatu 
paranee edelleen merkittävästi, kun 
pannaan täytäntöön sovitut uusien 
autojen Euro 5- ja Euro 6 -päästönormit 
(kevyet hyötyajoneuvot) ja Euro VI 

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Euroopan ympäristökeskuksen raportti nro 3/2009.
2 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Euroopan ympäristökeskuksen raportti nro 3/2009.
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kun taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 
3 prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain 
rautateille;

-päästönormit (raskaat hyötyajoneuvot), 
ja että ajoneuvokannan uusiutumisen 
myötä tieliikenteen päästöt vähenevät 
merkittävästi, kun vanhat ajoneuvot
korvautuvat uusilla malleilla; katsoo, että 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
asianmukaisia toimia ajoneuvokannan 
uusiutumisen nopeuttamiseksi;
on kuitenkin erityisen huolestunut
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöistä, 
jotka huolimatta siitä, että henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet lähes 
20 prosentilla vuodesta 1995 ja 
hyötyajoneuvojen polttoainetehokkuus on 
parantunut keskimäärin prosentin 
vuosivauhdilla 1970-luvulta lähtien, 
lisääntyivät 28 prosentilla vuosina 1990–
2006, kun taas muilla aloilla ne ovat 
vähentyneet 3 prosenttia; katsoo, että tämä 
on seurausta liikenteen kysynnän 
kasvusta, joka puolestaan liittyy suoraan 
bruttokansantuotteen kasvuun; vaatii sen 
vuoksi kokonaisvaltaisia toimia 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja 
kaikkien asianosaisten yhtäläistä 
vastuunottoa tavoitteiden saavuttamisesta;

Or. en

Tarkistus 22
Mario Pirillo

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 2008*, 

5. myöntää, että maantieliikenteen 
hiukkaspäästöt (PM10), happamoittavat 
aineet ja otsonin esiasteet ovat vähentyneet 
merkittävästi, mutta typen oksidien ja 
pienhiukkasten päästötasot ovat yhä 
huolestuttavia (EYK:n raportti 20081, 

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Euroopan ympäristökeskuksen raportti nro 3/2009.
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kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 28 
prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, kun 
taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 3 
prosenttia; vaatii, että maanteiden 
rahtiliikenne siirretään asteittain rautateille;

kaavio 5.1); on kuitenkin erityisen pettynyt 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen 28 
prosentin kasvuun vuosina 1990–2006, kun 
taas muilla aloilla ne ovat vähentyneet 3 
prosenttia; katsoo, että huomioon olisi 
otettava myös nokihiukkasten maapalloa 
lämmittävä vaikutus ja että olisi 
suositeltava hiukkassuodatusta kyseisen 
vaikutuksen eliminoimiseksi, jotta 
voitaisiin kompensoida ainakin osittain 
hiilidioksidipäästöjen lisääntymistä tai 
riittämätöntä vähenemistä; vaatii, että 
maanteiden rahtiliikenne siirretään 
asteittain rautateille;

Or. en

Tarkistus 23
Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että liikenneala ei ole 
onnistunut vähentämään merkittävästi 
fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja että 
97 prosenttia alasta on edelleen 
riippuvainen fossiilisten polttoaineiden 
lähteistä; katsoo, että tämä riippuvuus 
vaikuttaa kielteisesti kansainväliseen 
turvallisuuteen ja käytettävissä oleviin 
varoihin;

Or. ro

Tarkistus 24
János Áder

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen pohjoinen–etelä-
pääsuuntaa erityisesti siinä mielessä, että 
moottoriteiden puuttumisen vuoksi 
läpiajoliikenne aiheuttaa merkittävän 
ympäristökuormituksen kyseisten 
alueiden kaupungeissa;

Or. hu

Tarkistus 25
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota vaatimaan 
jäsenvaltioita poistamaan paikalliset 
esteet, jotka hidastavat rautatiekäytävien 
rakentamista;

Or. it

Tarkistus 26
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on huolissaan meriliikenteen 
rikkioksidien ja typen oksidien päästöistä, 
joiden määrät saavuttavat suurin piirtein 
maaliikenteen tason vuoteen 2020 
mennessä, ja Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön epäonnistuneesta 
yrityksestä ottaa käyttöön 
hiilidioksidipäästöjen vähennysjärjestelmä; 

6. on huolissaan meriliikenteen rikin ja 
typen oksidien päästöistä, joiden määrät 
saavuttavat suurin piirtein maaliikenteen 
tason vuoteen 2020 mennessä, ja 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
epäonnistuneesta yrityksestä ottaa käyttöön 
hiilidioksidipäästöjen vähennysjärjestelmä;
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vaatii siksi meriliikenteen sisällyttämistä 
EU:n päästökauppajärjestelmään;

Or. it

Tarkistus 27
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on huolissaan meriliikenteen 
rikkioksidien ja typen oksidien päästöistä, 
joiden määrät saavuttavat suurin piirtein 
maaliikenteen tason vuoteen 2020 
mennessä, ja Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön epäonnistuneesta
yrityksestä ottaa käyttöön 
hiilidioksidipäästöjen vähennysjärjestelmä; 
vaatii siksi meriliikenteen sisällyttämistä
EU:n päästökauppajärjestelmään;

6. panee merkille, että Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) mukaan 
meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat 
kolmesta viiteen kertaa pienemmät kuin 
maaliikenteen päästöt, mutta on 
huolissaan meriliikenteen rikin ja typen 
oksidien päästöistä, joiden määrät 
saavuttavat suurin piirtein maaliikenteen 
tason vuoteen 2020 mennessä, ja 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
tuloksettomasta yrityksestä ottaa käyttöön 
hiilidioksidipäästöjen vähennysjärjestelmä; 
vaatii tarkastelemaan mahdollisuutta 
sisällyttää meriliikenne EU:n 
päästökauppajärjestelmään, jos IMO-
neuvottelut eivät johda toivottuun 
tulokseen ja kun on huomioitu 
meriliikenteen kansainvälinen luonne ja 
mahdollinen hiilivuoto EU:n 
ulkopuolisiin satamiin ja 
maaliikenteeseen;

Or. en

Tarkistus 28
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on huolissaan meriliikenteen 
rikkioksidien ja typen oksidien päästöistä, 
joiden määrät saavuttavat suurin piirtein
maaliikenteen tason vuoteen 2020 
mennessä, ja Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön epäonnistuneesta 
yrityksestä ottaa käyttöön 
hiilidioksidipäästöjen 
vähennysjärjestelmä; vaatii siksi 
meriliikenteen sisällyttämistä EU:n 
päästökauppajärjestelmään;

6. on huolissaan siitä, että meriliikenteen 
rikin ja typen oksidien päästöjen 
ennustetaan lisääntyvän 40 prosentilla 
vuosien 2000 ja 2020 välisenä aikana, 
jolloin ne ovat todennäköisesti yhtä suuria 
tai suurempia kuin kokonaispäästöt 
kaikista maaliikenteen lähteistä, ja 
kehottaa komissiota IMO:n vuonna 2008 
päättämien rikin ja typen oksidien 
päästörajojen tarkistusten mukaisesti 
nopeuttamaan valmisteluja, jotta EU voisi 
julistaa kaikki merialueensa rikin ja typen 
oksidien päästöjen valvonta-alueiksi; on 
huolissaan myös siitä, että 
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö 
(ICAO) ja Kansainvälinen 
merenkulkujärjestö eivät ole vieläkään 
onnistuneet päättämään sitovista 
toimenpiteistä lento- ja laivaliikenteen 
ilmastovaikutusten valvomiseksi, vaikka 
Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä on 
kulunut jo 12 vuotta; kehottaa 
vahvistamaan pikaisesti sitovia 
toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön 
liikenteen päästöjen enimmäismäärät, 
jotka vastaavat teollisuusmaiden muiden 
teollisuudenalojen 
päästövähennystavoitteita, ja 
huutokauppaamaan vähintään 
50 prosenttia alan päästöoikeuksista; 
kehottaa komissiota mielekkäiden 
kansainvälisten tavoitteiden ja toimien 
puuttuessa esittämään pikaisesti
meriliikenteen sisällyttämistä EU:n 
päästövähennystavoitteisiin ja EU:n 
päästökauppajärjestelmään, kuten 
ennakoidaan ilmastopaketissa;

Or. en
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Tarkistus 29
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää valitettavana, että komissio ei 
ole täyttänyt sitoumustaan käsitellä 
lentoliikenteen typen oksidien päästöjen 
ilmastovaikutuksia erillisessä välineessä, 
ja kehottaa sen vuoksi ottamaan käyttöön 
kertoimen, jota sovelletaan vuodesta 2012 
lähtien puhtaan kehityksen mekanismin 
ja yhteistoteutuksen tai muille aloille 
myönnettyjen päästöoikeuksien käyttöön 
lentoliikenteen toiminnanharjoittajien 
osalta; kehottaa EU:ta varmistamaan, että 
lentoliikenteen ilmastovaikutukset otetaan 
huomioon kaikissa unionin ja 
kansainvälisissä ilmastovälineissä;

Or. en

Tarkistus 30
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
avaintekijänä pyrittäessä kohti liikenteen 
kestävää tulevaisuutta, koska ainoastaan
perustava teknologinen muutos voi tuottaa 
kipeästi kaivattuja päästövähennyksiä ja 
auttaa siirtymään vähähiiliseen 
liikenteeseen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan mahdollisesti 
tuottamia innovaatioita edistäviä ja 
haittaavia tekijöitä ja asettamaan etusijalle 
ympäristöystävälliset infrastruktuuri-
investoinnit;

7. pitää tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
avaintekijänä pyrittäessä kohti liikenteen 
kestävää tulevaisuutta, koska perustava 
teknologinen muutos voi tuottaa kipeästi 
kaivattuja päästövähennyksiä ja auttaa 
siirtymään vähähiiliseen liikenteeseen; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
etsimään tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
mahdollisesti tuottamia innovaatioita 
edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja 
asettamaan etusijalle ympäristöystävälliset 
infrastruktuuri-investoinnit;
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Or. en

Tarkistus 31
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
avaintekijänä pyrittäessä kohti liikenteen 
kestävää tulevaisuutta, koska ainoastaan 
perustava teknologinen muutos voi tuottaa 
kipeästi kaivattuja päästövähennyksiä ja 
auttaa siirtymään vähähiiliseen 
liikenteeseen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan mahdollisesti 
tuottamia innovaatioita edistäviä ja 
haittaavia tekijöitä ja asettamaan etusijalle 
ympäristöystävälliset infrastruktuuri-
investoinnit;

7. pitää tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
avaintekijänä pyrittäessä kohti liikenteen 
kestävää tulevaisuutta, koska ainoastaan 
perustava ekologinen muutos voi tuottaa 
kipeästi kaivattuja päästövähennyksiä ja 
auttaa siirtymään vähähiiliseen 
liikenteeseen; huomauttaa komissiolle ja 
jäsenvaltioille, että jo nyt olisi teknisesti 
mahdollista vähentää liikenteen päästöjä 
merkittävästi ja kustannusneutraalisti; 
korostaa, että sähköautot eivät ole 
tulevina vuosikymmeninä keino saavuttaa 
kipeästi tarvittavat päästövähennykset; 
korostaa, että autoteollisuudella on 
nykytilanteessa yleinen rakennevaje ja 
että sen on mukauduttava uusiin 
vaatimuksiin; kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita etsimään tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan mahdollisesti 
tuottamia innovaatioita edistäviä ja 
haittaavia tekijöitä ja asettamaan etusijalle 
ympäristöystävälliset infrastruktuuri-
investoinnit;

Or. de

Tarkistus 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää tutkimus- ja kehittämistoimintaa 7. pitää tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
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avaintekijänä pyrittäessä kohti liikenteen 
kestävää tulevaisuutta, koska ainoastaan 
perustava teknologinen muutos voi tuottaa 
kipeästi kaivattuja päästövähennyksiä ja 
auttaa siirtymään vähähiiliseen 
liikenteeseen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan mahdollisesti 
tuottamia innovaatioita edistäviä ja 
haittaavia tekijöitä ja asettamaan etusijalle 
ympäristöystävälliset infrastruktuuri-
investoinnit;

avaintekijänä pyrittäessä kohti liikenteen 
kestävää tulevaisuutta, koska ainoastaan 
perustava teknologinen muutos voi tuottaa 
kipeästi kaivattuja päästövähennyksiä ja 
auttaa siirtymään vähähiiliseen 
liikenteeseen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita etsimään tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan mahdollisesti 
tuottamia innovaatioita edistäviä ja 
haittaavia tekijöitä ja asettamaan etusijalle 
ympäristöystävälliset infrastruktuuri-
investoinnit, kuten sähkökäyttöisessä 
liikenteessä tarvittavat älykkäät 
sähköverkot, uusiutuvista lähteistä 
saatava maakaasu/biometaani ja vedyn 
jakeluverkostot; kehottaa komissiota 
ottamaan huomioon myös ajoneuvoissa 
käytettävän tekniikan vaikutukset 
kuljettajien käyttäytymiseen, koska sillä 
voidaan auttaa vähentämään 
polttoaineenkulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä;

Or. en

Tarkistus 33
Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että vaikka liikenteen 
energiatehokkuus on parantunut, tämä ei 
ole vähentänyt polttoaineen 
kokonaiskulutusta, koska liikenteen 
kysyntä on kasvanut;

Or. en
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Tarkistus 34
János Áder

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. vaatii nykyisen infrastruktuurin ja 
erityisesti kaupunkien julkisen liikenteen 
ylläpitämiseksi tukijärjestelmien 
rakenteen muuttamista siten, että jo 
olemassa olevien väylien kunnossapitoon
ja uudenaikaistamiseen investoidaan 
vähintään yhtä paljon kuin on investoitu 
viime vuosikymmeninä uusien väylien 
rakentamiseen;

Or. hu

Tarkistus 35
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kannustaa komissiota jatkamaan 
kokemusten vaihtoa parhaista 
toimintatavoista esimerkiksi CIVITAS-
aloitteen avulla, joka tarjoaa kaupungeille 
mahdollisuuden oppia toistensa 
toimintatavoista.

8. kannustaa komissiota jatkamaan 
kokemusten vaihtoa parhaista 
toimintatavoista esimerkiksi 
kaupunginjohtajien sopimuksen,
CIVITAS-aloitteen ja muiden aloitteiden
avulla, jotka tarjoavat kaupungeille 
mahdollisuuden oppia toistensa 
toimintatavoista.

Or. en

Tarkistus 36
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. myöntää, että ympäristön kannalta 
kestävän liikenteen mahdollisuudet ovat 
rajalliset, ja kehottaa EU:ta ja 
kansainvälisiä toimijoita luomaan 
kysynnänhallintastrategioita, jotka ovat 
epäsuorasti kytköksissä myös kauppa- ja 
kilpailusääntöihin;

Or. en

Tarkistus 37
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. katsoo, että uusrakentamisen sijasta 
on keskityttävä pitämään huolta 
nykyisestä liikenneinfrastruktuurista sekä 
sen uudenaikaistamiseen ja älykkääseen 
käyttöön; kehottaa suuntaamaan uudet 
infrastruktuuri-investoinnit ensisijaisesti 
ympäristöystävällisiin hankkeisiin, kuten 
julkiseen liikenteeseen, pyöräteihin, 
intermodaaliseen liikenteeseen ja 
liikenneturvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 38
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. vaatii. että liikennehankkeille 
myönnettävän yhteisön rahoituksen, myös 
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Euroopan investointipankin lainojen, 
ehdoksi asetetaan, että kukin maa ja alue 
esittää luotettavat kestävän liikenteen 
suunnitelmat, ja kehottaa siirtymään 
nykyisestä ensisijaisten hankkeiden 
lähestymistavasta ensisijaisten verkkojen 
lähestymistapaan; vaatii tehostamaan 
julkista kuulemista ja avoimuussääntöjä 
sekä parantamaan ympäristövaikutusten 
arvioinnin ja 
luonnonsuojelulainsäädännön 
täytäntöönpanoa liikenneinfrastruktuuri-
investointien osalta; 

Or. en

Tarkistus 39
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. palauttaa mieliin kaupunkiliikennettä 
koskevasta toimintasuunnitelmasta 
23. huhtikuuta 2009 antamansa 
päätöslauselman1 ja suosittaa 
yhdennettyjen, kestävien 
kaupunkiliikennesuunnitelmien 
toteuttamista yli 100 000 asukkaan 
taajamissa sekä esittää, että 
kaupunkiliikenteelle myönnettävän 
yhteisön rahoituksen ehdoksi asetetaan 
yhdennettyjen 
kaupunkiliikennesuunnitelmien 
olemassaolo;

Or. en

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0307.


