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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. katsoo, että liikkuvuus ja liikennepalvelujen saatavuus ovat elintärkeitä 
kaupunkikehittämisessä erityisesti moniongelmaisilla alueilla ja että liikenteellä saattaa 
olla huomattava vaikutus alueelliseen kehitykseen, talouteen, ympäristöön ja 
kaupunkialueiden vaurauteen sekä niiden asukkaisiin, 

B. ottaa huomioon, että kaupunkialueet ovat liikenneyhteyksien (erityisesti Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen) kannalta ensiarvoisen tärkeitä multimodaalisia solmukohtia 
ja että kaupunkiliikenteellä on ratkaiseva merkitys näiden strategisesti tärkeiden kohtien 
toiminnassa sekä syöttöliikennepalvelujen että intermodaalisten yhteyksien osalta,

C. katsoo, että ympäristöä, liikenteen määrää ja energiatehokkuutta koskevien tavoitteiden 
lisäksi Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluu olennaisesti liikenteen yleisen suorituskyvyn 
parantaminen etenkin kaupunkialueilla, joilla asuu 75 prosenttia EU:n asukkaista, mikä 
vastaa 85:tä prosenttia unionin BKTL:stä,

1. korostaa tehokkaan, turvallisen, kohtuuhintaisen ja kestävän liikenneverkon merkitystä 
kaupunkien kestävän elvyttämisen toteuttamisessa ja toteaa, että huolellisesti harkittu 
alue- ja kaupunkisuunnittelu kuuluu tähän olennaisena osana, sillä se on moitteettomasti 
toimivan ja kestävän liikennejärjestelmän perusedellytys;

2. korostaa, että kaupunkiliikenteen edistämistä voitaisiin tukea koheesiopolitiikan sekä 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston avulla; kiinnittää komission huomion siihen, että 
on varmistettava, että kaikki EU:n alueet voivat hyötyä tällaisesta tuesta, sillä 
kaupunkialueiden ongelmien vakavuus ei liity ainoastaan BKTL:ään;

3. toistaa tukevansa päätöslauselmassaan kaupunkiliikennettä koskevasta 
toimintasuunnitelmasta (2008/2217(INI)) esitettyjä periaatteita ja kehottaa panemaan 
täytäntöön 20 toimenpidettä, joita komissio on ehdottanut kaupunkiliikennettä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa (KOM(2009)0490);

4. muistuttaa, että toissijaisuusperiaate kattaa kaupunkiliikenteen palvelut; korostaa 
kuitenkin, että EU:n tason yhteistyöllä, koordinaatiolla ja rahoituksella 
paikallisviranomaisille tarjottaisiin mahdollisuus ratkaista etenkin liikennettä koskevat 
haasteet, joihin heidän on vastattava;

5. kehottaa komissiota toissijaisuusperiaatteen ja kaupunkialueiden erojen ja erityispiirteiden 
vuoksi jatkamaan toimia liikenne- ja koheesiopolitiikan koordinaation parantamiseksi 
kaupungeissa yhteistyössä jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallisten toimijoiden kanssa 
ottaen huomioon sosiaalista osallisuutta, turvallisuutta, kilpailukykyä ja ympäristöä 
koskevat tavoitteet; toistaa vaatimuksensa, jonka mukaan tällaisen yhdennetyn linjauksen 
toimeenpano on tehtävä pakolliseksi rakennerahastoista ja koheesiorahastosta 
rahoitettavien tukihankkeiden suunnittelussa ja valinnassa;
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6. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio ilmaisi taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevassa viidennessä kertomuksessa aikomuksensa ottaa käyttöön 
kunnianhimoisen kaupunkeja koskevan toimintaohjelman ja ottaa kaupunkialueet 
paremmin huomioon koheesiopolitiikassa;

7. kannattaa vakaasti yhdennettyjen kaupunkiliikennesuunnitelmien ja myös tavaroita ja 
palveluja koskevien kaupunkilogistiikkasuunnitelmien hyödyntämistä ja edistämistä; 
kehottaa komissiota antamaan suosituksia ja julkaisemaan ohjeasiakirjoja näiden 
suunnitelmien laatimista varten, jotka kattavat muun muassa julkiseen liikenteeseen 
täydellisesti integroidun kevyen liikenteen infrastruktuurin (pyörätiet, jalankulkualueet 
jne.), kaupunkisuunnittelun parantamisen ja säännölliset yhteydet ympäröiville alueille ja 
maaseutualueille ja joissa otetaan huomioon keskeisimmät arviointiperusteet, kuten 
turvallisuus, asukkaiden elämänlaatu, ympäristö ja taloudellinen tehokkuus; ehdottaa, että 
kaupunkiliikenteelle myönnettävän EU:n rahoituksen myöntämisen ehdoksi olisi 
asetettava tällaisten suunnitelmien olemassaolo;

8. tähdentää tarvetta varmistaa, että kaupunkiliikennesuunnitelmiin sisältyy 
liikenneturvallisstrategioita, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota heikoimmassa 
asemassa oleviin liikkujiin; 

9. katsoo, että yhdennetty lipunmyyntijärjestelmä kaupungeissa, kaupunkien välillä ja 
maaseudulla on ratkaisevan tärkeä kaupunkiliikenteen kannalta, ja kehottaa komissiota 
edistämään unionissa jo käytössä olevia järjestelmiä koskevia parhaita käytänteitä ja 
esittämään tarvittaessa erityistoimenpiteitä;

10. korostaa esteettömän, laadukkaan ja kestävän julkisen liikenteen merkitystä sekä 
liikennemuotojen muodostamien liikkuvuusketjujen merkitystä kaupunki- ja 
esikaupunkialueiden, taajamien, niiden läheisyydessä sijaitsevien maaseutualueiden sekä 
lisäksi köyhien asuinalueiden ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kannalta, sillä niiden 
avulla voidaan vastata kaupunkien hallitsemattomaan laajenemiseen, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään parhaiden käytänteiden vaihtoa tällä alalla;

11. tukee tässä yhteydessä toimenpiteitä, joilla edistetään kestävämpiä kaupunkiliikenteen 
muotoja, kuten maanalaista rautatiejärjestelmää, raitiovaunuja ja vähäisiä 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia ajoneuvoja, sekä muita kevyen liikenteen saasteettomia 
liikennemuotoja, kuten pyöräilyä; kehottaa paikallis- ja alueviranomaisia uudistamaan 
kaupunkiliikenteen kalustoa ympäristöystävällisemmillä ajoneuvoilla ja 
liikennemuodoilla;

12. toteaa, että nopeiden ja saasteettomien jokilaivojen käyttö saattaa myötävaikuttaa 
merkittävästi kaupunkiliikenteen ekologisen jalanjäljen pienentämiseen, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään asiaa koskevien parhaiden käytänteiden vaihtoa;

13. korostaa, että kaupunkialueiden tiheyden vuoksi nämä alueet ovat erittäin alttiita 
ilmakehän saasteille ja melulle sekä tuottavat niitä myös eniten; kehottaa komissiota 
edistämään joukkoliikennettä ja henkilöautoliikenteelle vaihtoehtoisia liikennemuotoja 
näillä alueilla;
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14. kehottaa komissiota varmistamaan kestävää kaupunkikehitystä käsittelevän Leipzigin 
peruskirjan käytännön toteutuksen ja tiedottamaan Euroopan parlamentille asiaa 
koskevasta edistymisestä;

15. korostaa liikenneinfrastruktuurin ensisijaisen tärkeää merkitystä Euroopan alueille ja 
kaupungeille ja kehottaa komissiota optimoimaan nykyiset rahoituslähteet ja esittämään 
innovatiivisia rahoitusratkaisuja niiden kehittämiseksi käyttäen apunaan pilottihankkeita ja 
edistämällä älykkäitä kaupunkeja koskevan hankkeen kaltaisia verkostoja heikentämättä 
kaupunkien ja maaseudun välisiä yhteyksiä;

16. korostaa, että julkisen liikenteen ratkaisevan tärkeä merkitys sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta on otettava huomioon etenkin julkisen liikenteen 
investointeja, hinnoittelua ja julkisen palvelun velvoitetta koskevissa toimintalinjoissa, 
joilla varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet työhön, koulutukseen ja kulttuuriin ja 
vältetään kaupunkigettojen muodostuminen;

17. kehottaa komissiota matkustajien oikeuksia koskevien säädösten seuraavan laaja-alaisen 
muuttamisen yhteydessä ottamaan erityisesti huomioon liikennerajoitteiset henkilöryhmät 
ja asianosaisten kansalaisjärjestöjen osallistamisen;

18. katsoo, että talouskriisi on nähtävä tilaisuutena kohdistaa liikennepolitiikkaa 
innovatiivisiin ja ympäristöystävällisiin liikennemuotoihin ja yhteentoimiviin älykkäisiin 
liikennejärjestelmiin; kannattaa tässä yhteydessä Civitas-aloitetta ja "kaupunginjohtajien 
yleiskokousta" ja kehottaa komissiota päivittämään molempia aloitteita siten, että niihin 
sisällytetään tulevaisuudessa toimenpiteitä, joilla parannetaan kaupunkien sisäisen ja 
niiden välisen liikenteen hallintoa; korostaa, että älykkäät liikennejärjestelmät vaikuttavat 
osaltaan huomattavasti liikennealan energiatehokkuuden, turvallisuuden ja varmuuden 
parantamiseen, ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että älykkäitä liikennejärjestelmiä 
käytetään kokonaisuudessaan koordinoidusti ja tehokkaasti unionin alueella ja etenkin 
kaupunkialueilla;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita investoimaan älykkäisiin liikennejärjestelmiin, joilla 
tarjotaan eri kuljetusmuotoihin, liikenteen hallintaan sekä koordinoidumpiin ja 
"älykkäämpiin" liikenneverkkoihin liittyviä palveluja;

20.  katsoo, että koheesiopolitiikalla on huomattava vaikutus, jos siihen sisällytetään muun 
muassa liikenteeseen (liikennemuotojen yhteistoiminta), maankäyttöön, ympäristön- ja 
ilmastonsuojeluun, melun vähentämiseen ja energiatehokkuuteen liittyvät näkökohdat;

21. korostaa rakennerahastojen ja koheesiorahaston tarjoamia mahdollisuuksia Euroopan 
laajuista liikenneverkkoa koskevan ohjelman toteuttamisessa erityisesti kaupunkialueilla 
mutta pitää valitettavana koheesio- ja liikennepolitiikan välisen koordinaation puutetta; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan tehokkaammin käyttöön saatavilla olevia voimavaroja; 
pitää valitettavana käynnissä olevien hankkeiden täytäntöönpanoa koskevan selkeyden ja 
tiedon puutetta;

22. katsoo, että kaupungit ovat Euroopan laajuisten liikenneverkkojen tärkeimpiä solmukohtia 
– SEUT-sopimuksen 170 artiklan mukaisesti – ja ovat oleellisen tärkeitä alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta; kehottaa komissiota Euroopan 
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laajuisen liikenneverkon seuraavan tarkistamisen yhteydessä vahvistamaan selkeästi 
näiden yhteyskaupunkien yhteydet vastaaviin satamiin, lentoasemiin ja 
logistiikkakeskuksiin;

23. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön liikenneinfrastruktuuriin ja -järjestelmiin 
tarkoitettuja innovatiivisia rahoitusmuotoja (muun muassa eurooppalaiset obligaatiot ja 
"kultainen sääntö") ja toistaa vaatimuksensa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
määrärahojen lisäämisestä.
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