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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että liikennealan osuus Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöistä 
on lähes 27 prosenttia ja että kyseinen prosenttiosuus on kasvussa,

B. ottaa huomioon, että 8. ja 9. maaliskuuta 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto 
hyväksyi Euroopan unionille tavoitteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 
vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla tai 30 prosentilla, jos asiasta saadaan aikaan 
kansainvälinen sopimus, vuoteen 1990 verrattuna ja ettei tätä tavoitetta voida 
saavuttaa ilman, että liikennealaan sovelletaan tämän tavoitteen mukaista strategiaa,

C. katsoo, että ilmastonmuutos on tosiasia, joka johtuu pääasiassa ihmisen toiminnasta, 
että haasteena on koota yhteen kaikki asianomaiset toimijat, jotta ilmaston hyväksi 
voidaan tehdä maailmanlaajuisia ja kestäviä ponnisteluja, joissa yhdistetään ehkäisyä, 
lieventämistä ja sopeutumista koskevia toimenpiteitä, ja että tähän tarkoitettujen 
politiikkojen on oltava sekä alakohtaisia että monialaisia,

1. pahoittelee, ettei komission valkoisessa kirjassa Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: 
Kohti eurooppalaista toimintakehystä (KOM(2009)0147) oteta tarpeeksi huomioon 
liikennealaa, ja toivoo, että seuraavassa valkoisessa kirjassa Euroopan unionin 
tulevasta yhteisestä liikennepolitiikasta vuoteen 2020 asti pyritään yhdentämään 
liikennepolitiikkaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen vaikutusten 
lieventäminen;

2. kiinnittää huomiota siihen, että määrärahat, jotka on sidottu ilmastonmuutoksen 
edellyttämien toimenpiteiden rahoittamiseen, ovat riittämättömät;

3. kehottaa komissiota ehdottamaan Euroopan unionin rahoittamiin ohjelmiin 
sovellettavien rahoitussääntöjen toisen tarkistuksen yhteydessä uusia lähestymistapoja 
rahoitukseen ja investointeihin liikenteen alalla sekä ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyviä innovatiivisia ja yhdennettyjä rahoitusvälineitä, jotka ovat 
keskeinen edellytys Euroopan unionin liikennepolitiikkojen onnistumiselle;

4. korostaa, että liikennealan sopeutuminen ilmastonmuutokseen vaatii erityisen raskaita 
ponnisteluja ja että sopeutumistoimet ovat tällä hetkellä suurimmaksi osaksi alan 
yritysten vastuulla; katsoo kuitenkin, että tämän alan ja sen yritysten 
sopeutumispyrkimysten ei pidä olla pelkästään autonomisia, kun otetaan huomioon 
sen merkitys koko Euroopan talouden kilpailukyvylle, ja että tämä on pantava siksi 
täysimääräisesti merkille sopeutumista koskevassa strategisessa lähestymistavassa 
muun muassa siten, että ehdotetaan toimia liikennealan sietokyvyn lujittamiseksi;

5. katsoo, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi toteutettujen toimenpiteiden taloudellisia, 
sosiaalisia ja rahoituksellisia vaikutuksia liikennealaan, kuten alan 
uudelleenjärjestelyn vaikutuksia (esimerkiksi liikennemuotosiirtymän ja 
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multimodaalikuljetusten kapasiteetin vaikutukset) ei tunneta tarpeeksi eikä niitä ole 
ennakoitu riittävästi; korostaa, että komission olisi kehitettävä alan kehitystä 
koskevien tietojen keruuta ja määriteltävä sen eri osille (maantie-, rautatie, lento- ja 
meriliikenne) haavoittuvuutta koskevat indikaattorit sekä hyvien käytänteiden ja 
kokemusten vaihtoa koskevat menetelmät;

6. palauttaa mieliin 22. huhtikuuta 2009 vihreästä kirjasta Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevasta politiikasta tulevaisuudessa antamansa päätöslauselman, 
jossa korostetaan tarvetta integroida ilmastonsuojelu sekä kaikkien liikennemuotojen 
kestävä kehitys Euroopan infrastruktuuria koskevaan politiikkaan, jotta se vastaa EU:n 
tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi;

7. katsoo, että Euroopan laajuisten liikenneverkkojen tarkistuksessa on otettava 
huomioon, että hankkeet on voitava sopeuttaa ilmastonmuutokseen ja että niiden on 
kestettävä sen vaikutukset;

8. korostaa, että komission olisi arvioitava tavaraliikenteen eri muotojen tehokkuutta 
sekä keinoja kaupunkiliikenteen eri muotojen välisen intermodaalisuuden lisäämiseksi 
eurooppalaisia kaupunkeja koskevassa kestävän kaupunkiliikenteen uudessa 
suunnitelmassa, joka perustuu kaupunkitaajamien sopeuttamiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;

9. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan tehokkaan toimintalinjan 
kaupunkiliikenteen edistämiseksi julkisen liikenteen kehittämisen, 
multimodaalisuuden ja älykkäiden liikennejärjestelmien käyttämisen avulla, jotta 
liikenneruuhkia ja ympäristöhaittoja voidaan vähentää suurissa kaupunkitaajamissa;

10. hyväksyy ehdotetut toimet fyysisen infrastruktuurin sietokyvyn parantamiseksi; 
korostaa, että näiden toimien on katettava sekä infrastruktuurien rakentaminen että 
niiden ylläpito, etenkin liikenteen alalla; pyytää komissiota sisällyttämään 
liikenneturvallisuuden alalla toimivien yhteisön virastojen toimintaohjelmaan tarpeen 
arvioida uudelleen turvallisuutta ja teknisiä määräyksiä uusien ilmastovaikutusten 
johdosta;

11. katsoo, että ilmastonmuutos koettelee erityisesti unionin vuoristoalueita, koska se 
etenee nopeammin näillä haavoittuvilla alueilla ja vaikuttaa työllisyyteen, alueille 
pääsyyn, maaperän käyttöön, matkailuun ja infrastruktuureihin, joita varten 
valkoisessa kirjassa olisi voitu perustellusti esittää erityistoimia "vuoristoalueiden 
sietokyvyn parantamiseksi"; ehdottaa niin ollen, että komissio laatii 
ilmastonmuutoksen asettaman haasteen vuoksi osana aluesuunnittelua koskevaa 
yleistä politiikkaa yhteisön suuntaviivat ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi 
vuoristoalueilla, jotka katsotaan rannikko- ja merialueiden tapaan erityisen herkiksi 
maantieteellisiksi alueiksi;

12. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan yhteisen meripolitiikan mukaisia 
rannikkoalueiden ja meriympäristön suojelemista koskevia erityistoimenpiteitä, joissa 
otetaan asianmukaisesti huomioon meriliikenne, meriympäristön suojelu sekä 
rannikkoalueiden hoito ja kehittäminen osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa;
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13. kehottaa komissiota investoimaan tutkimukseen ja innovaatioon liikenteen ja sen 
infrastruktuurien sopeuttamiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja äärimmäisiin 
sääolosuhteisiin erityisesti rannikko- ja merialueilla, vuoristoalueilla ja 
maanjäristysalueilla sekä ilmastonmuutoksen syiden vähentämiseen tähtäävään 
tutkimukseen, mukaan lukien vihreitä ajoneuvoja koskevia ohjelmia, älykkäitä 
liikennejärjestelmiä ja liikenteenohjausjärjestelmiä koskeva tutkimus;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan yhdennettyä suunnittelua 
pitkällä tähtäimellä liikenne- ja energiainfrastruktuurien sekä aluesuunnittelun alalla;

15. pyytää komissiota toimimaan viipymättä ilmastovaikutuksia koskevien tietojen ja 
havaintojen lisäämiseksi Euroopan ympäristökeskuksen, Yhteisen tutkimuskeskuksen 
ja Euroopan kuivuuden seurantakeskuksen välityksellä hyödyntämällä 
mahdollisuuksien mukaan uusia satelliittiseurantateknologioita ja älykkäitä 
liikennejärjestelmiä;

16. vaatii komissiota kiinnittämään erityishuomiota kartografisiin tietoihin ja vaikutusten 
arviointiin vuoristo- ja rannikkoalueilla, joissa ennusteiden mukaan lämpötilojen 
kohoaminen ja merenpinnan nousu voisivat vaikuttaa huomattavasti matkailualaan, 
josta kyseiset alueet ovat vahvasti riippuvaisia, ja ehdottamaan tarvittaessa 
toimenpiteitä;

17. katsoo, että välineiden ja rahoituksen osalta valkoisessa kirjassa ehdotetut toimet ovat 
varsin epätäsmällisiä; pyytää niin ollen komissiota asettamaan etusijalle kaikille 
liikennemuodoille tarkoitettuja rahoitusmuotoja, joissa noudatetaan saastuttaja maksaa 
-periaatetta; kehottaa komissiota täydentämään ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
rahoitusta käyttämällä rakennerahastoja ja osaa Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelman määrärahoista ja asettamalla seuraavassa vuoden 2013 jälkeisessä 
rahoituskehyksessä etusijalle rahoituksen, joka kohdistetaan ilmastonmuutoksen 
haasteisiin vastaamiseen, jotta voidaan myötävaikuttaa "vihreän" ja kestävän kasvun 
nousuun, työpaikkojen luomiseen sekä liikenne- ja matkailualan toimijoiden 
tukemiseen innovaation ja tutkimuksen avulla; korostaa, että kaikkien 
liikennemuotojen on asteittain sisäistettävä aiheuttamansa ulkoiset ilmastonmuutoksen 
kustannukset;

18. korostaa, että liikennepolitiikat olisi yhdennettävä tehokkaammin muihin toiminta-
aloihin, erityisesti energiavarmuuteen, vedensaantiin, aluesuunnitteluun, 
kaupunkisuunnitteluun ja kansanterveyteen, jotta saataisiin aikaan kokonaisvaltainen 
lähestymistapa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen;

19. katsoo, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista käsittelevään 
ohjausryhmään voisi osallistua Euroopan parlamentin jäseniä, jotka kuuluvat 
asianomaisiin valiokuntiin (esimerkiksi maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunta, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunta, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunta);

20. korostaa, että Lissabonin sopimus antaa vastedes komissiolle mahdollisuuden toteuttaa 
tuki- tai koordinointitoimia matkailun alalla; pyytää komissiota esittämään 
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toimenpiteitä ja toimia, joilla voidaan määritellä matkailualalle erityinen 
sopeutumisstrategia (ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskevan tiedon lisääminen, 
vaarojen ehkäisemistä koskeva toimintalinja ja niistä johtuviin muutoksiin 
sopeutuminen, kuluttajille suunnattu tiedottaminen jne.);

21. korostaa, että suuren yleisön sekä liikenne- ja matkailualan toimijoiden saatavilla on 
oltava yksityiskohtaista ja kattavaa tietoa ympäristönmuutoksen syistä ja vaikutuksista 
sekä näiden aiheuttamista muutoksista elämäntapaan ja liikkumiseen, 
matkailumalleihin, kyseisten alojen organisointiin, infrastruktuurien rakentamiseen ja 
ylläpitoon sekä niiden käyttökustannuksiin, aluesuunnitteluun ja luonnonvarojen 
saantiin; korostaa, että riittävän rahoituksen varmistaminen on olennaisen tärkeää 
tällaisille tiedotuskampanjoille ja että viestit on mukautettava sopiviksi eri 
jäsenvaltioiden ja niiden alueiden tarpeisiin.
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