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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että eri liikennemuotojen energiatehokkuus on lisääntynyt viime vuosina, mistä on 
ollut seurauksena hiilidioksidipäästöjen huomattava väheneminen kilometriä kohden; 
katsoo kuitenkin, että liikennealan ja erityisesti tieliikenteen kysynnän jatkuva kasvu on 
neutralisoinut haitallisten päästöjen vähenemisestä saadun hyödyn; muistuttaa, että 
40 prosenttia CO2-päästöistä ja 70 prosenttia muista ajoneuvojen saastuttavista päästöistä 
on peräisin kaupunkiruuhkista;

2. katsoo, että ainoastaan yhteentoimivan liikennejärjestelmän avulla voidaan 
tulevaisuudessa yhdistää paremmin eri liikennemuodot ja lisätä energiatehokkuutta; 
korostaa, että tätä tarkoitusta varten on tärkeätä sisällyttää ulkoiset kustannukset hintoihin, 
jotta tasapainotetaan eri liikennemuotojen käyttöä ja edistetään vähemmän saastuttavien 
liikennemuotojen käyttöä mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan;

3. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan sekä siihen yhdistetyn Galileo-
satelliittinavigointijärjestelmän avulla on mahdollista optimoida liikennevirrat ja vähentää 
ruuhkia kaupungeissa ja kaupunkien välillä; toteaa, että raskaan liikenteen ajoneuvot 
ajavat liian usein tyhjinä tai puolityhjinä ruuhkauttaen aivan turhaan teitä; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joiden avulla voidaan vastata yksityisten käyttäjien 
innovaatiokysyntään;

4. korostaa, että logistiikan kannalta älykkään liikenteen tietojärjestelmät ja niiden 
kehittäminen ovat erittäin tärkeitä; pitää myönteisinä yhteisön eri aloitteita (kuten SESAR, 
ERTMS, RIS ja SafeSeaNet); kehottaa jäsenvaltioita lisäämään investointejaan 
infrastruktuureihin ja älykkäisiin liikennejärjestelmiin, edistämään julkisen liikenteen 
käyttöä ja ottamaan käyttöön multimodaalisen yhteentoimivan lippujärjestelmän, 
vähentämään energiankulutusta ja parantamaan turvallisuutta;

5. tähdentää, että on tärkeätä kehittää "tavaroiden internetiä", jotta parannetaan 
infrastruktuurien ja ajoneuvojen turvallisuutta, parannetaan käyttäjille suunnattua 
tiedotusta, nopeutetaan tavarantoimituksia ja vähennetään niihin liittyviä byrokraattisia 
menettelyjä;

6. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään tutkimusta liikenteen, turvallisuuden ja 
kestävän liikkuvuuden aloilla, ottamaan käyttöön myönteisiä toimia vähemmän 
saastuttavien liikennemuotojen käytön lisäämiseksi, parantamaan logistiikkaa ja olemassa 
olevia infrastruktuureja, saattamaan loppuun jo rahoitetut TEN-T-hankkeet ja 
suunnittelemaan tulevia liikenneverkkoja integroidusti, johdonmukaisesti ja Lissabonin 
strategian tavoitteiden edellyttämällä tavalla.


