
PA\876128FI.doc PE472.029v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2011/2096(INI)

7.9.2011

LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

valkoisesta kirjasta "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva 
etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 
liikennejärjestelmää"
(2011/2096(INI))

Valmistelija: Bogusław Sonik



PE472.029v01-00 2/4 PA\876128FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\876128FI.doc 3/4 PE472.029v01-00

FI

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että kestävä ja ympäristöystävällinen liikenneverkko on Euroopan talouden 
selkäranka, jolle olisi tarjottava tarvittavat kannustimet siirtymiseen muihin kuin 
fossiilisiin polttoaineisiin aina kun mahdollista;

2. on tietoinen siitä, että hiilidioksidipäästöillä samoin kuin hiilimonoksidien, typen 
oksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja sulfaattien päästöillä on huomattava 
vaikutus ilman laatuun ennen kaikkea kaupunkialueilla ja siten ihmisten terveyteen 
keuhkosairauksien ja eri syöpien muodossa;

3. katsoo, että liikenteen öljyriippuvuudesta johtuen vaihtoehtoisista ja uusiutuvista 
energialähteistä tulee luultavasti yhä tärkeämpiä, kunhan sopiva infrastruktuuri saadaan 
valmiiksi; huomauttaa kuitenkin, että voisimme jo nykyään säästää energiaa ja 
polttoainetta ajamalla ekologisesti ja että polttoaineen kulutusta pienentäviä tekniikoita 
olisi kehitettävä ja edistettävä myös muissa liikennemuodoissa – esimerkkinä 
lentoliikenteessä jatkuva korkeuden vähentäminen;

4. panee merkille, että viimeaikaiset parannukset fossiilisia polttoaineita käyttävien 
kuljetusmuotojen päästöissä ovat aina kumoutuneet kysynnän lisääntymisen johdosta, 
minkä vuoksi ruuhkautuminen ja ilmansaasteet yhä ylittävät lakisääteiset rajat; vaatii näin 
ollen siirtymään uuteen teknologiaan tai parhaaseen mahdolliseen fossiilista polttoainetta 
käyttävään teknologiaan ja kannattaa täten joko EU:n tuella tai ilman sitä toteutettavaa 
tutkimusta, jolla pyritään nopeuttamaan ekoinnovaatioiden ja uuden teknologian 
käyttöönottoa liikenteen alalla;

5. vaatii, että komission ja jäsenvaltioiden olisi uskallettava ryhtyä toimenpiteisiin silloin, 
kun nämä kannustimet eivät toimi markkinapohjalta;

6. toteaa, että EU:ssa on vielä monia alueita, joilla kuljetustarpeita ei ole tyydytetty ja jotka 
eivät ole vielä muiden alueiden tasolla, ja että näillä alueilla liikenne lisääntyy vielä 
huomattavasti sen jälkeen, kun infrastruktuuri on saatu valmiiksi ja talouskasvu 
voimistuu; katsoo tämän vuoksi, että on myös tärkeää keskittyä tuleviin toimiin, joilla 
poistetaan eroja infrastruktuurin kehityksessä Euroopan unionin eri alueiden/maiden 
välillä;

7. kehottaa komissiota tukemaan ja edistämään Euroopan laajuista yhdistetyn 
tavarankuljetuksen ("rolling highway") verkkoa;

8. suosittaa, että komissio jatkossakin tukee valistuskampanjoita ympäristöystävällisistä 
kuljetusvaihtoehdoista, erityisesti herkillä kaupunkialueilla, joilla ilman laatu ja melu 
vaarantavat ihmisten terveyden, ja tarvittaessa käynnistää niitä jäsenvaltioiden kanssa;
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9. katsoo, että Euroopan yhtenäinen ilmatila ja SESAR ovat osoittaneet, kuinka polttoaineen 
kulutusta voidaan vähentää noin 10 prosentilla sen lisäksi, että otetaan käyttöön uusia, 
polttoainetehokkaita ja suhteellisen hiljaisia ilma-aluksia;

10. on tietoinen siitä, että laaja-alainen siirtyminen uuteen teknologiaan liikenteen alalla vie 
aikaa ja että tähän prosessiin liittyvissä toimissa olisi otettava huomioon yksittäisten 
jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet, mutta kannustaa tätä odotettaessa ekoinnovointiin ja 
fossiilisten polttoaineiden järkevään käyttöön, joka tällä hetkellä on edelleen helpoin tapa 
hillitä liikenteen päästöjä;

11. vaatii, että sosiaalilainsäädäntöä, työaikasäädökset mukaan lukien, on sovellettava 
asiaankuuluvasti kaikissa liikennemuodoissa alan työntekijöiden turvallisuuden ja 
terveyden varmistamiseksi.


