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Tarkistus 1
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tiedostaa, että Euroopan unionin täytyy 
tehostaa liikennealan toimintaa ja sillä 
tavoin edistää päästövähennystavoitteen 
saavuttamista ja energiariippuvuuden 
vähentämistä;

1. tiedostaa, että Euroopan unionin täytyy 
tehostaa liikennealan kestävää toimintaa ja 
sillä tavoin edistää 
päästövähennystavoitteen saavuttamista ja 
energiariippuvuuden vähentämistä sekä 
EU:n alueiden täydellistä integrointia 
kilpailukykyisinä maailmantalouteen;
katsoo, että edellä mainittu edistää myös 
talouskasvua ja työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tiedostaa, että Euroopan unionin täytyy 
tehostaa liikennealan toimintaa ja sillä 
tavoin edistää päästövähennystavoitteen 
saavuttamista ja energiariippuvuuden 
vähentämistä;

1. tiedostaa, että Euroopan unionin täytyy 
tehostaa liikennealan toimintaa ja sen 
kilpailukykyä ja sillä tavoin edistää 
päästövähennystavoitteen saavuttamista ja 
energiariippuvuuden vähentämistä;

Or. en

Tarkistus 3
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tiedostaa, että Euroopan unionin täytyy 
tehostaa liikennealan toimintaa ja sillä 
tavoin edistää päästövähennystavoitteen 
saavuttamista ja energiariippuvuuden 
vähentämistä;

1. tiedostaa, että Euroopan unionin täytyy 
tehostaa liikennealan toimintaa ja sillä 
tavoin edistää päästövähennystavoitteen 
saavuttamista ja vähentää
energiariippuvuutta erityisesti epävakaista 
ja epädemokraattisista valtioista;

Or. da

Tarkistus 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tiedostaa, että Euroopan unionin täytyy 
tehostaa liikennealan toimintaa ja sillä 
tavoin edistää päästövähennystavoitteen 
saavuttamista ja energiariippuvuuden 
vähentämistä;

1. tiedostaa, että Euroopan unionin täytyy 
tehostaa liikennealan toimintaa ja sillä 
tavoin edistää päästövähennystavoitteen 
saavuttamista ja energiariippuvuuden 
vähentämistä sekä kasvun ja kilpailukyvyn 
parantamista;

Or. en

Tarkistus 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että Euroopan unioni on 
tehnyt lukuisia Euroopan liikennealan 
kilpailukykyä ja tehokkuutta edistäviä 
aloitteita, joista voidaan mainita 
eurovinjetti, älykkäiden 
liikennejärjestelmien käyttöönotto ja 
renkaiden merkinnät;
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Or. en

Tarkistus 6
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että liikennealan osuus EU:n 
kokonaishiilidioksidipäästöistä on 
enemmän kuin 25 prosenttia, että 
liikennealan päästöt kasvavat edelleen ja 
että aito muutos edellä mainittuun 
voidaan saada aikaan vain siten, että 
liikennealaa siirtyy käyttämään uusia ja 
ympäristöystävällisiä teknologian 
muotoja;

Or. da

Tarkistus 7
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että liikennealan 
infrastruktuurin kyvyttömyys edistää 
energiatehokkuutta olisi korjattava ja että 
liikennealan kykyä edistää 
energiatehokkuutta olisi tehostettava, 
koska säästetty energia on edelleen 
halvin, kilpailukykyisin, puhtain ja 
turvallisin energiamuoto; 

Or. lt
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Tarkistus 8
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on tietoinen siitä, että liikenneala 
edistää merkittävästi EU:n 
teollisuuspolitiikkaa, kilpailukykyä ja 
kaupan tasapainoa; toteaa, että vuonna 
2009 koneiden ja laitteiden viennin arvo 
oli yhteenlaskettuna 454,7 miljardia euroa 
ja että edellä mainittujen osuus EU:n 
kaikesta viennistä EU-27:n ulkopuolelle 
oli 41,5 prosenttia; toteaa myös, että 
vuonna 2009 liikennealan ja 
liikennepalvelujen koneiden ja laitteiden 
viennissä kirjattiin kauppataseen 
suurimmat ylijäämät (ensiksi mainituissa 
112,6 miljardia euroa ja viimeksi 
mainituissa 21,5 miljardia euroa);

Or. ro

Tarkistus 9
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että liikennealan 
energiansäästöpolitiikan ei tule johtaa 
liikkuvuuden rajoittamiseen ja että on 
arvioitava kaikkien 
päästövähennysvaatimuksien vaikutukset 
kilpailukykyyn; uskoo, että 
resurssitehokkuus liikennealalla voidaan 
saavuttaa ainoastaan tasapainoisen 
toiminnan avulla, joka tarjoaa 
oikeanlaisia kannustimia talouden 
toimijoille;

Poistetaan.
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Or. da

Tarkistus 10
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että liikennealan 
energiansäästöpolitiikan ei tule johtaa 
liikkuvuuden rajoittamiseen ja että on 
arvioitava kaikkien 
päästövähennysvaatimuksien vaikutukset 
kilpailukykyyn; uskoo, että 
resurssitehokkuus liikennealalla voidaan 
saavuttaa ainoastaan tasapainoisen 
toiminnan avulla, joka tarjoaa oikeanlaisia 
kannustimia talouden toimijoille;

2. korostaa, että liikennealan 
energiansäästöpolitiikan ei tule johtaa 
liikkuvuuden rajoittamiseen ja että on 
arvioitava kaikkien 
päästövähennysvaatimuksien vaikutukset 
kilpailukykyyn; kehottaa luomaan uuden 
rahoitusvälineen rahoituskaudella 2014–
2020, jotta kaupunkiliikennesuunnitelmat 
voidaan rahoittaa yhteisrahoituksella;
uskoo, että resurssitehokkuus liikennealalla 
voidaan saavuttaa ainoastaan tasapainoisen 
ja monimuotoisen toiminnan avulla, joka 
tarjoaa oikeanlaisia kannustimia talouden 
toimijoille ja sisältää eri toimijat, kuten 
paikallis- ja alueviranomaiset, 
infrastruktuurin suunnittelijat, 
liikenneyritykset ja suuri yleisö; kiinnittää 
huomiota siihen ensisijaisen tärkeään 
asiaan, että uusien merkittävien 
teknologisten edistysaskelten käyttöönotto 
olisi kytkettävä melun ja ilmansaasteiden 
päästörajojen noudattamiseen;

Or. lt

Tarkistus 11
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että liikennealan 2. korostaa, että liikennealan 
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energiansäästöpolitiikan ei tule johtaa 
liikkuvuuden rajoittamiseen ja että on 
arvioitava kaikkien 
päästövähennysvaatimuksien vaikutukset 
kilpailukykyyn; uskoo, että 
resurssitehokkuus liikennealalla voidaan 
saavuttaa ainoastaan tasapainoisen 
toiminnan avulla, joka tarjoaa oikeanlaisia 
kannustimia talouden toimijoille;

energiansäästö- ja päästörajoitustoimien
ei tule johtaa liikkuvuuden rajoittamiseen 
ja että on arvioitava kaikkien 
päästövähennysvaatimuksien vaikutukset 
kilpailukykyyn, ja että mahdollisia uusia 
tavoitteita voidaan asettaa vain siinä 
tapauksessa, että kaikki asianomaiset 
osapuolet ovat laajasti yksimielisiä ja että 
tavoitteet voidaan saavuttaa edistyneen 
teknologian käytön avulla; uskoo, että 
resurssitehokkuus liikennealalla voidaan 
saavuttaa ainoastaan tasapainoisen
toiminnan avulla, joka tarjoaa oikeanlaisia 
kannustimia talouden toimijoille;

Or. en

Tarkistus 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että liikennealan 
energiansäästöpolitiikan ei tule johtaa
liikkuvuuden rajoittamiseen ja että on 
arvioitava kaikkien 
päästövähennysvaatimuksien vaikutukset 
kilpailukykyyn; uskoo, että 
resurssitehokkuus liikennealalla voidaan 
saavuttaa ainoastaan tasapainoisen 
toiminnan avulla, joka tarjoaa oikeanlaisia 
kannustimia talouden toimijoille;

2. korostaa, että liikennealan 
energiansäästöpolitiikka ei välttämättä
rajoita liikkuvuutta ja että
polttoainetehokkuuden standardit 
edistävät EU:n kilpailukykyä ja 
innovointia ja tuottavat yrityksille ja 
kuluttajille huomattavia säästöjä 
elinkaarikustannusanalyysin pohjalta; 
uskoo, että resurssitehokkuus liikennealalla 
voidaan saavuttaa ainoastaan tasapainoisen 
toiminnan avulla, joka tarjoaa oikeanlaisia 
kannustimia talouden toimijoille;

Or. en

Tarkistus 13
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että liikennealan 
energiansäästöpolitiikan ei tule johtaa 
liikkuvuuden rajoittamiseen ja että on 
arvioitava kaikkien 
päästövähennysvaatimuksien vaikutukset 
kilpailukykyyn; uskoo, että 
resurssitehokkuus liikennealalla voidaan 
saavuttaa ainoastaan tasapainoisen 
toiminnan avulla, joka tarjoaa oikeanlaisia 
kannustimia talouden toimijoille;

2. korostaa, että on arvioitava kaikkien 
päästövähennysvaatimuksien vaikutukset 
liikennemuotojen keskinäiseen
kilpailukykyyn; uskoo, että 
resurssitehokkuus liikennealalla voidaan 
saavuttaa ainoastaan tasapainoisen 
toiminnan avulla, joka tarjoaa oikeanlaisia 
kannustimia talouden toimijoille;

Or. en

Tarkistus 14
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että liikennealan 
energiansäästöpolitiikan ei tule johtaa 
liikkuvuuden rajoittamiseen ja että on 
arvioitava kaikkien 
päästövähennysvaatimuksien vaikutukset 
kilpailukykyyn; uskoo, että 
resurssitehokkuus liikennealalla voidaan 
saavuttaa ainoastaan tasapainoisen 
toiminnan avulla, joka tarjoaa oikeanlaisia 
kannustimia talouden toimijoille;

2. korostaa, että liikennealan 
energiansäästöpolitiikan ei tule johtaa 
liikkuvuuden rajoittamiseen ja että on 
arvioitava kaikkien 
päästövähennysvaatimuksien vaikutukset 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn; 
uskoo, että resurssitehokkuus liikennealalla 
voidaan saavuttaa ainoastaan tasapainoisen 
ja integroidun toiminnan avulla, joka 
tarjoaa oikeanlaisia kannustimia talouden 
toimijoille;

Or. en

Tarkistus 15
Krišjānis Kariņš
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa energiatehokkuuden ja 
uusiutuvien energiamuotojen suurta 
potentiaalia liikennealalla; korostaa, että 
liikennealan energiansäästö- ja 
ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa eri 
energianlähteiden yhdistelmän ja 
käytettävissä olevien 
energiansäästövaihtoehtojen avulla; 

Or. en

Tarkistus 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että markkinoilla on jo 
käytettävissä monia polttoainetta
säästäviä teknologioita;

Or. en

Tarkistus 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa sähköajoneuvoilla 
liikkumisen edistämisen merkitystä 
Eurooppa 2020 –tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään 
pikaisesti yhteiset ja yhteentoimivat 
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standardit ja latausinfrastruktuurin 
käyttöönoton kaikkialla EU:n alueella;

Or. en

Tarkistus 18
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tieto- ja viestintätekniikan 
merkittävää potentiaalia matkustaja- ja 
rahtiliikenteen päästöjen vähentämisessä; 
korostaa innovatiivisten ratkaisujen, kuten 
optimoidun reittisuunnittelun, 
intermodaalisuuden ja ajoneuvojen ja 
infrastruktuurin välisen tietoliikenteen 
tärkeyttä; muistuttaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntäminen voi 
vähentää matkustamisen tarvetta;

3. korostaa tieto- ja viestintätekniikan ja 
älykkäiden liikennejärjestelmien ja 
-palvelujen merkittävää potentiaalia 
matkustaja- ja rahtiliikenteen päästöjen 
vähentämisessä; katsoo, että liikennealan 
teknologiaa koskevia velvoitteita on 
tehostettava ja että liikennepalvelujen 
tehokkaampaa organisointia on 
edistettävä; korostaa innovatiivisten 
ratkaisujen, kuten optimoidun 
reittisuunnittelun, intermodaalisuuden ja 
ajoneuvojen ja infrastruktuurin välisen 
tietoliikenteen tärkeyttä; muistuttaa, että 
tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 
voi vähentää matkustamisen tarvetta;

Or. lt

Tarkistus 19
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tieto- ja viestintätekniikan 
merkittävää potentiaalia matkustaja- ja 
rahtiliikenteen päästöjen vähentämisessä; 
korostaa innovatiivisten ratkaisujen, kuten 
optimoidun reittisuunnittelun, 

3. korostaa tieto- ja viestintätekniikan 
merkittävää potentiaalia matkustaja- ja 
rahtiliikenteen päästöjen vähentämisessä, 
koska sen yhteydessä sähköllä toimivien 
liikennejärjestelmien merkitys on 
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intermodaalisuuden ja ajoneuvojen ja 
infrastruktuurin välisen tietoliikenteen 
tärkeyttä; muistuttaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntäminen voi 
vähentää matkustamisen tarvetta;

ratkaiseva; korostaa innovatiivisten 
ratkaisujen, kuten optimoidun 
reittisuunnittelun, intermodaalisuuden ja 
ajoneuvojen ja infrastruktuurin välisen 
tietoliikenteen tärkeyttä; muistuttaa, että 
tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 
voi vähentää matkustamisen tarvetta;

Or. da

Tarkistus 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tieto- ja viestintätekniikan 
merkittävää potentiaalia matkustaja- ja 
rahtiliikenteen päästöjen vähentämisessä; 
korostaa innovatiivisten ratkaisujen, kuten 
optimoidun reittisuunnittelun, 
intermodaalisuuden ja ajoneuvojen ja 
infrastruktuurin välisen tietoliikenteen 
tärkeyttä; muistuttaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntäminen voi 
vähentää matkustamisen tarvetta;

3. korostaa tieto- ja viestintätekniikan 
merkittävää potentiaalia matkustaja- ja 
rahtiliikenteen päästöjen vähentämisessä; 
korostaa innovatiivisten ratkaisujen, kuten 
optimoidun reittisuunnittelun, 
intermodaalisuuden ja ajoneuvojen ja 
infrastruktuurin välisen tietoliikenteen 
tärkeyttä; muistuttaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntäminen voi 
vähentää sekä yksityishenkilöiden että 
yritysten työntekijöiden matkustamisen 
tarvetta;

Or. en

Tarkistus 21
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tieto- ja viestintätekniikan 
merkittävää potentiaalia matkustaja- ja 
rahtiliikenteen päästöjen vähentämisessä; 

3. korostaa sekä tieto- ja viestintätekniikan 
että älykkäiden liikennejärjestelmien
merkittävää potentiaalia matkustaja- ja 
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korostaa innovatiivisten ratkaisujen, kuten 
optimoidun reittisuunnittelun, 
intermodaalisuuden ja ajoneuvojen ja 
infrastruktuurin välisen tietoliikenteen 
tärkeyttä; muistuttaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntäminen voi 
vähentää matkustamisen tarvetta;

rahtiliikenteen päästöjen vähentämisessä; 
korostaa innovatiivisten ratkaisujen, kuten 
optimoidun reittisuunnittelun, 
intermodaalisuuden ja ajoneuvojen ja 
infrastruktuurin välisen tietoliikenteen 
tärkeyttä; muistuttaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan ja erityisesti 
videokonferenssien hyödyntäminen voi 
vähentää matkustamisen tarvetta;

Or. ro

Tarkistus 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa intermodaalisten 
kuljetusratkaisujen tarvetta; korostaa, että 
mikään liikennemuoto ei voi yksinään 
täyttää kaikkia tarpeita, koska on selvää, 
että liikennemarkkinoilla tarvitaan 
älykkäämpiä maantieliikenteen, 
rautatieliikenteen, lentoliikenteen ja 
laivaliikenteen yhdistelmiä;

Or. en

Tarkistus 23
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan 
käyttö maantiekuljetuksissa ja sen ja 
tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen 
rajapinnat parantavat merkittävästi 
ympäristötehokkuutta, tehokkuutta 
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(energiatehokkuus mukaan luettuna), 
tieliikenteen turvallisuutta (vaarallisten 
aineiden kuljetukset mukaan luettuina), 
yleistä turvallisuutta ja matkustajien ja 
tavaroiden liikkuvuutta, ja että se 
varmistaa myös sisämarkkinoiden 
asianmukaisen toiminnan ja parantaa 
kilpailukykyä ja työllisyyttä; katsoo, että 
älykkäiden liikennejärjestelmien 
koordinoitu ja tehokas käyttäminen 
kaikkialla EU:n alueella edellyttää 
standardien kaltaisten vaatimusten 
tapauskohtaista käyttöönottoa; katsoo, 
että vaatimukset olisi pantava täytäntöön 
seuraavien ensisijaisten toimien ja alojen 
yhteydessä: multimodaalisia 
kuljetusvaihtoehtoja koskeva tietopalvelu 
EU:n tasolla; reaaliaikaisten 
liikennetietopalvelujen tarjoaminen EU:n 
tasolla; liikenneturvallisuutta koskevien 
vakiomuotoisten vähimmäistietojen ja 
ohjeiden maksuton tarjoaminen 
käyttäjille; yhteentoimivan automaattisen 
eCall-hätäpuhelujärjestelmän 
yhtenäistetty käyttöönotto kaikkialla EU:n 
alueella; kuorma-autojen ja 
hyötyajoneuvojen turvallisia 
pysäköintialueita koskevien tietojen 
antaminen; sekä mainittujen ajoneuvojen 
turvallisten pysäköintipaikkojen 
varausjärjestelmän saatavuus; 

Or. ro

Tarkistus 24
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan standardointipolitiikka 
on välttämättä mukautettava 
markkinoiden kehitykseen, mikä 
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edellyttää yhteentoimivuutta, joka 
puolestaan auttaa nopeuttamaan 
teknisten standardien kehittämistä 
sähköajoneuvoille sekä älykkäille 
verkoille ja mittareille ja saamaan sen 
päätökseen vuoteen 2012 mennessä;

Or. en

Tarkistus 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toistaa parlamentin kannan, jonka 
mukaan moduulirekkojen käyttöä on 
lisättävä; katsoo, että moduulirekat 
edustavat kestävää ratkaisua, joka edistää 
maantieliikenteen energiatehokkuuden 
parantamista; toteaa myös, että 
moduulirekkojen rajanylitystä koskevat 
moninaiset säännöt hidastavat 
moduulirekkojen käytön yleistymistä; 
kehottaa komissiota tutkimaan, mitkä 
sääntöjen eroista ovat sellaisia, jotka 
voitaisiin helposti poistaa, ja miten 
voidaan varmistaa, että moduulirekkojen 
käyttöä lisätään rajatylittävässä 
liikenteessä;

Or. en

Tarkistus 26
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo tarkkoja ja luotettavia tietoja 
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ja paikannustietoja edellyttävien tieto- ja 
viestintätekniikan sovellusten ja -
palvelujen käyttöönoton yhteydessä, että 
tarvitaan satelliittiteknologiaan tai 
muuhun edistyneeseen teknologiaan 
perustuvaa infrastruktuuria vaadittujen 
tarkkuusstandardien varmistamiseksi, 
katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan 
sovellusten täytäntöönpanon yhteydessä 
voitaisiin käyttää 
radiotaajuustunnistuksen (RFID) tai 
EGNOS/Galileon kaltaista huipputason 
teknologiaa erityisesti kauttakuljetettavien 
tavaroiden paikallistamisen ja seurannan 
yhteydessä, intermodaaliset kuljetukset 
mukaan luettuina;  

Or. ro

Tarkistus 27
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että eurooppalaisen tason 
tutkimus voi tarjota uusia ratkaisuja 
liikenteen tehokkuuden parantamiseksi, ja 
pitää myönteisenä komission liikennettä 
koskevaa strategista lähestymistapaa; 
uskoo, että tarvitaan tehokkaampia tapoja 
kaupallistaa tutkimustuloksia;

4. toteaa, että eurooppalaisen tason 
tutkimus voi tarjota uusia ratkaisuja 
liikenteen tehokkuuden parantamiseksi, ja 
pitää myönteisenä komission liikennettä 
koskevaa strategista lähestymistapaa; 
korostaa, että tarvitaan liikkuvuutta 
edistävää alaohjelmaa, jonka tavoitteena 
on parantaa liikenteen energiatehokuutta 
esimerkiksi siten, että sillä edistetään 
kaikkien liikennemuotojen älykkäitä ja 
yhteentoimivia reittijakojärjestelmiä 
Galileon, SESARin, ERMTS:n jne. 
käytön yhdistämisen avulla; katsoo myös, 
että tarvitaan tehokkaampia tapoja 
kaupallistaa tutkimustuloksia;

Or. en
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Tarkistus 28
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että eurooppalaisen tason 
tutkimus voi tarjota uusia ratkaisuja 
liikenteen tehokkuuden parantamiseksi, ja 
pitää myönteisenä komission liikennettä 
koskevaa strategista lähestymistapaa; 
uskoo, että tarvitaan tehokkaampia tapoja 
kaupallistaa tutkimustuloksia;

4. toteaa, että eurooppalaisen tason 
tutkimus voi tarjota uusia ratkaisuja 
liikenteen tehokkuuden parantamiseksi, ja 
pitää myönteisenä komission liikennettä 
koskevaa strategista lähestymistapaa; 
katsoo, että tarvitaan tehokkaampia tapoja 
kaupallistaa tutkimustuloksia ja uutta 
tutkimusta, joka koskee uusiutuvan 
energian käyttöönoton lisäämistä 
älykkäämmän energiajärjestelmän 
yhteydessä siten, että sähköllä toimivien 
liikennejärjestelmien merkitys on 
ratkaiseva;

Or. da

Tarkistus 29
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että eurooppalaisen tason 
tutkimus voi tarjota uusia ratkaisuja 
liikenteen tehokkuuden parantamiseksi, ja 
pitää myönteisenä komission liikennettä 
koskevaa strategista lähestymistapaa; 
uskoo, että tarvitaan tehokkaampia tapoja 
kaupallistaa tutkimustuloksia;

4. toteaa, että eurooppalaisen tason 
tutkimus voi tarjota uusia ratkaisuja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja
liikenteen alan tehokkuuden 
parantamiseksi, ja pitää myönteisenä 
komission liikennettä koskevaa strategista 
lähestymistapaa; uskoo, että tarvitaan 
tehokkaampia tapoja kaupallistaa 
tutkimustuloksia;

Or. ro
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Tarkistus 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota edistämään 
energiatehokkuutta parantavien 
innovatiivisten laitteiden, kuten kuorma-
autojen ilmanohjainten ja muiden 
aerodynamiikan tai muiden parannettujen 
toimintojen kehittämistä ja käyttöä 
kustannustehokkaasti kaikkia 
liikennevälineitä varten;

Or. en

Tarkistus 31
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota, neuvostoa, 
paikallisviranomaisia ja liikenteen 
toimialaa käymään keskustelua 
"sähkövoimaan perustuvasta 
liikenteestä" tasapainoisessa 
asiayhteydessä siten, että myös 
sähköpolkupyörien nopeasti kasvavat 
markkinat ja pitkäaikaiset kokemukset 
raitioliikenteen ja sähköjunien käytöstä 
otetaan huomioon; 

Or. en

Tarkistus 32
Marian-Jean Marinescu
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toistaa, että polttoainevalikoiman 
monipuolistuminen ja 
energiatehokkuuden vahvistaminen ovat 
EU:n liikennealan merkittäviä haasteita, 
joihin voidaan vastata tehokkaasti eri 
lähteistä tuotetun kotimaisen energian 
avulla;

Or. en

Tarkistus 33
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa SESARin (eurooppalaisen 
ilmatilan ilmaliikenteen 
hallintajärjestelmän yhteisyrityksen) 
merkitystä "yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan" luomisen kannalta ja vaatii 
EGNOS-ohjelman sertifiointia, koska se 
vaikuttaa merkittävästi EGNOSin 
käyttöön siviili-ilmailun alalla; 

Or. ro

Tarkistus 34
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että Euroopan unionin olisi 



PE472.121v01-00 20/27 AM\876754FI.doc

FI

säilytettävä vahva asema kestävän 
liikenteen ja liikkuvuustuotteiden 
maailmanmarkkinoilla, rautatieliikenteen 
merkinantojärjestelmät ja 
infrastruktuurijärjestelmät, liikkuvuuden 
hallinta ja edellä mainittuja koskevat 
ohjelmistot mukaan luettuina; vaatii näin 
ollen, että EU:n on tehostettava toimiaan
kestävää pintaliikennettä koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen aloilla.

Or. en

Tarkistus 35
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannattaa kestävien biopolttoaineiden 
osuuden kasvattamista Euroopan unionin 
energiatuotannossa; panee kuitenkin 
merkille, että biopolttoaineiden osuuden 
kasvattaminen täytyy valmistella hyvin ja 
siihen liittyvä tiedotus ja sen toteutus 
täytyy hoitaa asianmukaisesti ja että 
järjestelmän käyttöönoton hetkellä 
kaikkien sidosryhmien täytyy olla valmiita 
toimittamaan tarvittavaa polttoaineseosta
ja julkisten viranomaisten on selitettävä 
polttoaineseokseen tehtävistä muutoksista 
koituvat seuraukset;

5. muistuttaa, että välillinen maankäytön 
muutos ei sisälly uusiutuvan energian 
direktiiviin ja että näin ollen siitä 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon 
kasvihuonekaasujen elinkaarilaskelmissa; 
korostaa tarvetta pidättyä 
biopolttoaineiden osuuden lisäämisestä 
Euroopan unionin energiatuotannossa 
siihen saakka, kunnes kestävyyskriteereitä 
on tehostettu erityisesti raaka-
ainekohtaisten epäsuoran maankäytön 
muutostekijöiden perusteella; vaatii myös 
tiukkaa seurantaa ja täytäntöönpanon 
valvontaa käytännössä kriteerien 
täyttämisen varmistamiseksi; panee 
kuitenkin merkille, että julkisten 
viranomaisten on selitettävä 
polttoaineseokseen tehtävistä muutoksista 
koituvat seuraukset;

Or. en
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Tarkistus 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannattaa kestävien biopolttoaineiden 
osuuden kasvattamista Euroopan unionin 
energiatuotannossa; panee kuitenkin 
merkille, että biopolttoaineiden osuuden 
kasvattaminen täytyy valmistella hyvin ja 
siihen liittyvä tiedotus ja sen toteutus 
täytyy hoitaa asianmukaisesti ja että 
järjestelmän käyttöönoton hetkellä 
kaikkien sidosryhmien täytyy olla valmiita 
toimittamaan tarvittavaa polttoaineseosta ja 
julkisten viranomaisten on selitettävä 
polttoaineseokseen tehtävistä muutoksista 
koituvat seuraukset;

5. kannattaa aidosti kestävien 
biopolttoaineiden osuuden merkitystä
Euroopan unionin energiatuotannossa; 
kehottaa komissiota antamaan 
kiireellisesti lainsäädäntöehdotuksen, 
jolla puututaan välilliseen maankäytön 
muutokseen; korostaa ympäristöetuja ja 
taloudellista etua, jota koituu siitä, että 
EU:n teollisuudenalat siirtyvät 
käyttämään toisen sukupolven 
biopolttoaineita; panee kuitenkin merkille, 
että biopolttoaineiden osuuden 
kasvattaminen täytyy valmistella hyvin ja 
siihen liittyvä tiedotus ja sen toteutus 
täytyy hoitaa asianmukaisesti ja että 
järjestelmän käyttöönoton hetkellä 
kaikkien sidosryhmien täytyy olla valmiita 
toimittamaan tarvittavaa polttoaineseosta ja 
julkisten viranomaisten on selitettävä 
polttoaineseokseen tehtävistä muutoksista 
koituvat seuraukset, kasvihuonekaasujen 
todennettavissa oleva vähentäminen 
mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 37
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannattaa kestävien biopolttoaineiden 
osuuden kasvattamista Euroopan unionin 
energiatuotannossa; panee kuitenkin 
merkille, että biopolttoaineiden osuuden 

5. kannattaa kestävien biopolttoaineiden ja 
erityisesti toisen sukupolven 
biopolttoaineiden osuuden kasvattamista 
Euroopan unionin energiatuotannossa; 
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kasvattaminen täytyy valmistella hyvin ja 
siihen liittyvä tiedotus ja sen toteutus 
täytyy hoitaa asianmukaisesti ja että 
järjestelmän käyttöönoton hetkellä 
kaikkien sidosryhmien täytyy olla valmiita 
toimittamaan tarvittavaa polttoaineseosta ja 
julkisten viranomaisten on selitettävä 
polttoaineseokseen tehtävistä muutoksista 
koituvat seuraukset;

panee kuitenkin merkille, että 
biopolttoaineiden osuuden kasvattaminen 
täytyy valmistella hyvin ja siihen liittyvä 
tiedotus ja sen toteutus täytyy hoitaa 
asianmukaisesti ja että järjestelmän 
käyttöönoton hetkellä kaikkien 
sidosryhmien täytyy olla valmiita 
toimittamaan tarvittavaa polttoaineseosta ja 
julkisten viranomaisten on selitettävä 
polttoaineseokseen tehtävistä muutoksista 
koituvat seuraukset;

Or. en

Tarkistus 38
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannattaa kestävien biopolttoaineiden 
osuuden kasvattamista Euroopan unionin 
energiatuotannossa; panee kuitenkin 
merkille, että biopolttoaineiden osuuden 
kasvattaminen täytyy valmistella hyvin ja 
siihen liittyvä tiedotus ja sen toteutus 
täytyy hoitaa asianmukaisesti ja että 
järjestelmän käyttöönoton hetkellä 
kaikkien sidosryhmien täytyy olla valmiita 
toimittamaan tarvittavaa polttoaineseosta ja 
julkisten viranomaisten on selitettävä 
polttoaineseokseen tehtävistä muutoksista 
koituvat seuraukset;

5. kannattaa kestävien biopolttoaineiden 
osuuden kasvattamista Euroopan unionin 
energiatuotannossa; panee kuitenkin 
merkille, että biopolttoaineiden osuuden 
kasvattaminen täytyy valmistella hyvin, 
yhtenäistettävä EU:n tasolla ja siihen 
liittyvä tiedotus ja sen toteutus täytyy 
hoitaa asianmukaisesti ja että järjestelmän 
käyttöönoton hetkellä kaikkien 
sidosryhmien täytyy olla valmiita 
toimittamaan tarvittavaa polttoaineseosta ja 
julkisten viranomaisten on selitettävä 
polttoaineseokseen tehtävistä muutoksista 
koituvat seuraukset;

Or. en

Tarkistus 39
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että energialähteiden 
monipuolistaminen on välttämätöntä 
toimitusvarmuuden kannalta ja katsoo 
tässä yhteydessä, että mahdollisia uusia 
verokannustimia on harkittava liikenteen 
kestävän ja kilpailukyisen 
polttoaineseoksen kannalta;

Or. en

Tarkistus 40
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tunnustaa, että liikenteen 
sähköistäminen ja sen yhteydessä 
sähköntuotannossa käyttöön otettava 
uusiutuvampi energia ovat 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämisen kannalta ratkaisevan 
tärkeitä tekijöitä; katsoo, että 
sähköistämisessä olisi keskityttävä 
matkustajaliikenteen edistämiseen 
sähköautojen avulla, kun taas 
biopolttoaineita olisi käytettävä raskaassa 
tavaraliikenteessä ja ajan mittaan 
lentoliikenteessä; katsoo, että 
sähköautojen tarjoamat suuret 
mahdollisuudet voivat kuitenkin toteutua 
käytännössä vain tarvittavien sääntely- ja 
lainsäädäntötoimien ja olemassa olevien 
esteiden poistamisen avulla;

Or. da

Tarkistus 41
Antonio Cancian
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että Euroopan rautateiden 
täydellisen yhteentoimivuuden 
ehdottomana edellytyksenä on 
hallinnollisen rasitteen vähentäminen; 
korostaa erityisesti, että liikkuvan 
kaluston hyväksyntämenettelyä on 
tehostettava ja että se on yhtenäistettävä 
kaikkialla EU:n alueella;  

Or. it

Tarkistus 42
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että yrityksiä oli kehotettava 
edistämään kilpailukykyistä hinnoittelua, 
jotta voidaan varmistaa 
saastuttamattomien ja 
energiatehokkaiden ajoneuvojen hintaero 
ja se, että perinteiset ajoneuvot eivät saata 
ensiksi mainittuja epäedulliseen asemaan 
markkinoilla; 

Or. ro

Tarkistus 43
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa sähköautojen valtavia 
mahdollisuuksia liikennevälineenä 
erityisesti kaupunkialueilla ja pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
yhteisiä eurooppalaisia 
lataamisstandardeja; korostaa, että 
sähköautojen menestys edellyttää 
ehdottomasti älykkäiden energiaverkkojen 
kehittämistä; 

Or. da

Tarkistus 44
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. tunnustaa, että Euroopan rautatieala 
on enenevässä määrin alttiina kolmansien 
maiden valmistajien kilpailulle EU:n 
markkinoilla; ilmaisee huolestumisensa 
merkittävistä esteistä, jotka estävät EU:n 
toimittajia osallistumasta 
tarjouskilpailuihin kolmansien maiden 
julkisten hankintojen markkinoilla;  

Or. it

Tarkistus 45
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kiinnittää huomiota 
sähköajoneuvojen rooliin 
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energiatehokkaan liikenteen 
kehittämisessä ja suosittelee, että 
jäsenvaltiot panevat julkisen liikenteen 
osalta täytäntöön direktiivin 2009/33/EY 
puhtaiden ja energiatehokkaiden 
maantieajoneuvojen edistämisestä;

Or. ro

Tarkistus 46
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa, että Euroopan tasolla on
luotava entistä paremmat edellytykset 
hiilen käytön vähentämiselle liikenteen 
alalla;

Or. da

Tarkistus 47
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. vaatii liikennealan sisällyttämistä 
energialaitosten 
energiansäästötavoitteisiin, mitä komissio 
on ehdottanut äskettäin antamassaan 
energiatehokkuutta koskevassa 
direktiivissä;

Or. da
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Tarkistus 48
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. korostaa, että sähköautot edistävät 
vihreää kasvua ja työpaikkoja sekä 
suurempaa yhteiskunnallista ja 
taloudellista hyötyä jo suunnitellusta 
uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä 
Euroopan tasolla, toimitusvarmuudesta, 
melun vähentymisestä sekä paikallisten 
ilmansaasteiden vähentymisestä 
kaupunkialueilla;  

Or. da


