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EHDOTUKSET
Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

A. toteaa, että pelkästään Euroopan laajuinen liikenneverkko edellyttää liikenteen alalla yli 
700 miljardin euron investointeja vuoteen 2030 mennessä ja että Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisäinvestointeja 
innovatiivisten strategioiden, älykkäiden liikennejärjestelmien, vähäpäästöisen ja 
päästöttömän liikkuvuuden ratkaisujen, latausinfrastruktuurin ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden täysimääräiseen käyttöönottoon koko verkossa ja siihen kytkeytyvillä 
alueilla; toteaa, että EU:n liikennejärjestelmän nykyaikaistaminen edellyttää myös 
merkittäviä investointeja olemassa olevan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen ja 
jälkiasennustoimiin;

B. toteaa, että liikenne on perustava osa EU:n sisämarkkinoita ja sillä on tärkeä tehtävä EU:n 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden varmistamisessa erityisesti 
syrjäseutualueilla, maaseutualueilla, saaristoalueilla ja syrjäisimmillä alueilla ja että tämän 
vuoksi EU:n on investoitava liikennealan kilpailukykyyn ja valmiuksiin siirtyä kestävään 
liikkuvuuteen; 

C. toteaa, että liikenne tuottaa 27 prosenttia EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja 
liikenne on ainoa ala, jolla päästöt lisääntyvät edelleen, ja toteaa tässä yhteydessä, että 
liikennealan on osallistuttava ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä 
teknologianeutraalilla tavalla koskevien EU:n päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen 
mutta samalla on varmistettava, että liikenne säilyy kohtuuhintaisena ja ala 
kilpailukykyisenä; toteaa, että liikennealan päästöjen vähentämistä voidaan nopeuttaa sekä 
infrastruktuurin että kaluston osalta kehittämällä ja vahvistamalla synergioita muiden 
alojen, kuten digitaali- tai energia-alan, kanssa;

D. toteaa, että tutkimus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä liikennealan kilpailukykyä ja 
kestävyyttä edistäviä tekijöitä ja että Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelman 
investoinnit toteutetaan alakohtaisten toimintapolitiikkojen kautta, sillä sitä varten ei ole 
varattu erillistä budjettikohtaa;

E. toteaa, että yksi kymmenestä eurooppalaisesta työskentelee liikennealalla laajasti 
ymmärrettynä ja että investoinnit liikenneinfrastruktuuriin johtavat uusien työpaikkojen 
syntymiseen, kun jokaisella TEN-T-ydinverkkoon investoidulla miljardilla eurolla 
luodaan arviolta jopa 20 000 uutta työpaikkaa, ja että sen vuoksi liikenteen on pystyttävä 
seuraamaan uutta sosioekonomista ja teknologista kehitystä, mikä edellyttää merkittäviä 
investointeja uusiin liikkuvuusmalleihin, digitalisaatioon, tutkimukseen ja innovointiin, 
vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen; 

F. toteaa, että covid-19-pandemia on johtanut ennennäkemättömään talouskriisiin koko 
unionissa ja erityisesti liikenne- ja matkailualalla ja osoittanut, että liikenne- ja 
logistiikka-ala ja sen työntekijät ovat Euroopan talouden selkäranka, sillä keskeytymätön 
tavarankuljetus on ollut olennaisen tärkeää toimitusketjujen toiminnan kannalta;
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1. panee merkille liikennealalla toteutetut ja toteutettavat toimet, joiden tavoitteena on 
vähentää tiettyjä päästöjä ja varmistaa oikeudenmukainen siirtymä ilmastoneutraaliuteen 
vuoteen 2050 mennessä; korostaa sen vuoksi tarvetta vahvistaa rahoitustukea, jota 
annetaan vähäpäästöisiä ja päästöttömiä liikkuvuusratkaisuja koskevalle tutkimukselle ja 
innovoinnille, erityisesti kaikkien liikennemuotojen kehittyneitä teknologioita ja älykästä 
liikkuvuutta, mukaan lukien vaihtoehtoiset polttoaineet, vähänpäästöisien ajoneuvojen 
teknologiat ja kestävän infrastruktuurin hankkeet, koskevalle innovoinnille ja 
tutkimukselle;

2. korostaa, että Verkkojen Eurooppa -väline on keskeinen tekijä TEN-T-verkon 
toteuttamisessa ja vihreän kehityksen ohjelman mukaisten EU:n ja jäsenvaltioiden 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja jopa 80 prosenttia sen rahoituksesta osoitetaan 
liikennealalle, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa edistämällä kestävän 
infrastruktuurin hankkeita, multimodaalisuutta, rautateiden tavaraliikennettä, 
innovatiivisia ja digitaalisia toimia, kuten telemaattisia sovellusjärjestelmiä ja 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa; vaatii vahvempaa Verkkojen Eurooppa -
välinettä ja varoittaa rahoittamasta Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa tavalla, joka 
johtaisi sellaiseen määrärahojen uudelleenkohdentamiseen, joka vaikuttaisi kielteisesti 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen;

3. toteaa, että liikennehankkeet edellyttävät mittavia investointeja ja että sen vuoksi 
oikeusvarmuus, vakaat ja ennakoitavissa olevat tavoitteet ja tiedon saatavuus ovat 
ratkaisevan tärkeitä sijoittajien houkuttelemiseksi; korostaa, että liikennehankkeiden 
toteuttaminen edellyttää yhä enemmän ja yhä monimutkaisempia hallinnollisia 
menettelyjä, mikä lisää kustannuksia ja viivästyksiä ja haittaa näin koko EU:n 
liikenneverkkoa; korostaa, että tähän mennessä tehtyjä investointeja ei saa vaarantaa 
muuttamalla rahoitusehtoja, ja odottaa, että Kestävä Eurooppa -investointiohjelma tarjoaa 
realistisen, oikeudenmukaisen ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan 
tukikehyksen investoinneille; kehottaa tässä yhteydessä komissiota selventämään asiaa 
sijoittajille vahvistamalla Kestävä Eurooppa -investointiohjelman kullekin välineelle 
määrärahat koko monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi ja selventämällä EU:n laajuisen 
kestävyysluokituksen soveltamista esittäessään delegoituja säädöksiä; panee lisäksi 
merkille, että investoiminen siirtymäpolttoaineisiin, jotka eivät ole kovin haitallisia 
ympäristölle, edistää ilmastoneutraalia liikkuvuutta koskevan tavoitteen saavuttamista 
EU:n kaikilla alueilla;

4. korostaa, että kestävään liikenneinfrastruktuuriin kohdistuvien riittävien investointien 
varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, että kaikki asiaankuuluvat EU:n rahastot 
(Verkkojen Eurooppa -väline, InvestEU, Horisontti Eurooppa, Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot jne.), Euroopan investointipankin lainananto ja muut rahoitusvälineet 
mukautetaan kestävää siirtymää edistäviin liikennealan erityistarpeisiin ja että jäsenvaltiot 
sitoutuvat asianmukaiseen rahoitukseen; korostaa, että esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitaalialojen asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset synergiat voisivat nopeuttaa 
älykkään ja kestävän liikkuvuuden kehittämistä EU:n tasolla; korostaa lisäksi, että 
liikenne- ja logistiikka-alalla toimii pääasiassa mikro- ja pk-yrityksiä, ja kehottaa sen 
vuoksi komissiota kiinnittämään erityistä huomiota tämän tyyppisiin yrityksiin 
esimerkiksi parantamalla niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta; 

5. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita käyttämään mahdollisimman tehokkaasti niiden 
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käytettävissä olevia välineitä, joilla varmistetaan, että liikennealalla edistetään hiilestä 
irtautumista; kehottaa tässä yhteydessä arvioimaan kaikkien tulevien liikennealaan 
vaikuttavien toimintapolitiikkojen ja välineiden (esimerkiksi omien varojen, 
päästökauppajärjestelmän laajentamisen, ulkoisten kustannusten) vaikutuksia; pitää lisäksi 
erityisen tärkeänä, että jäsenvaltioiden olisi osoitettava veroista tai maksuista ja 
liikenteeseen liittyvästä päästökauppajärjestelmästä saatavia tuloja asiaankuuluvien 
liikennemuotojen kestävyyteen tehtävien investointien edistämiseen, jotta voidaan 
saavuttaa taloudellista tehokkuutta ja yhteenliitettävyyttä koskevat tavoitteet; 

6. katsoo, että siirtymiseksi kohti ilmastoneutraalia liikenne- ja logistiikka-alaa tarvitaan 
joustavia valtiontukisääntöjä mutta nämä eivät saisi vääristää suhteettomasti tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä Euroopassa; kehottaa komissiota selventämään kestäville 
liikennehankkeille myönnettävää valtion tukea; katsoo lisäksi, että lentoasemia koskevien 
valtiontukisääntöjen tarkistaminen on myös tarpeen, jotta voidaan vähentää Euroopassa 
sijaitsevien matkakohteiden välisten useasta etapista koostuvien lentojen määrää, mikä 
vähentää merkittävästi päästöjä ja matkustusaikaa ja lisää samalla tehokkuutta;

7. kehottaa komissiota lisäämään InvestEU-ohjelman käyttöä kestävän matkailun ja 
liikenteen kehittämiseksi edelleen, mukaan lukien kaikki muodot ja infrastruktuuri; pitää 
myönteisenä, että Next Generation EU -välineen yhteydessä ehdotettiin vastikään 
InvestEU-ohjelman määrärahojen lisäämistä; katsoo, että näillä älykkäillä investoinneilla 
olisi kannustettava Euroopan teollisuuden johtoasemaa strategisilla aloilla ja keskeisissä 
arvoketjuissa, kuten liikenteessä ja logistiikassa, ilmailuteollisuus mukaan luettuna, sekä 
telemaattisten sovellusjärjestelmien kehittämisessä;

8. kehottaa osoittamaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta rahoitusta liikennealan 
tutkimusta ja kehittämistä varten, erityisesti vaihtoehtoisia polttoaineratkaisuja, 
sähköautojen akkuja ja komponentteja sekä liikkuvan kaluston vaihtoehtoisia 
teknologioita koskevaa tutkimusta ja kehittämistä varten; kehottaa lisäksi osoittamaan 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta riittävästi rahoitusta liikennealan eurooppalaisille 
kumppanuuksille, kuten Clean Sky -yhteisyritykselle, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 
ilmaliikenteen hallinnan tutkimushankkeelle (SESAR), Shift2Rail-yhteisyritykselle ja 
polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle;

9. kehottaa komissiota sisällyttämään oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin 
asianmukaiset keinot, joilla tuetaan sellaisten teollisuudenalojen muuttamista, joiden 
valmiit tuotteet eivät ole yhteensopivia hiilineutraalia unionia koskevan tavoitteen kanssa;

10. korostaa, että innovointi ja digitalisaatio ovat keskeisessä asemassa liikennealan hiilestä 
irtautumisessa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti; kehottaa 
investoimaan digitalisaatioon erityisesti älykkään liikennejärjestelmän (ITS), 
alusliikennettä koskevien seuranta- ja tietojärjestelmien (VTMIS), jokiliikenteen 
tietopalvelujen (RIS) ja Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) 
kehittämisessä ja käyttöönotossa; 

11. katsoo, että kaikkien liikennemuotojen kestävä liikkuvuus ja ajantasainen 
multimodaalinen infrastruktuuri, mukaan lukien Euroopan laajuinen liikenneverkko 
(TEN-T) ja sen tuleva laajennus, ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastoneutraalin talouden 
saavuttamiseksi; korostaa, että EU:n rautateiden ja meriliikenteen tavarakuljetusten 
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prosentuaalisen osuuden kasvu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitetyllä tavalla 
edellyttää konkreettista EU:n investointisuunnitelmaa ja konkreettisia toimenpiteitä EU:n 
tasolla; kehottaa tässä yhteydessä komissiota nopeuttamaan ja priorisoimaan investointeja 
infrastruktuurihankkeisiin, joita toteutetaan pullonkaulojen poistamiseksi, puuttuvien 
yhteyksien luomiseksi, puhtaan vedyn kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi ja 
suurnopeusjunaliikenteen ja sisävesiliikenteen innovaatioiden edistämiseksi, ja 
valtavirtaistamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi 
toteutettavia toimenpiteitä;

12. toteaa, että Euroopan sisävesiväylien navigoitavuutta on parannettava merkittävästi; 
kehottaa luomaan useisiin rahoitusvälineisiin, kuten Verkkojen Eurooppa -välineeseen ja 
koheesiorahastoon, tähän tarkoitukseen kohdennettua rahoitusta tai antamaan sitä 
Euroopan investointipankin tuella;

13. kehottaa tukemaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ”alustavaa strategiaa” ja 
laatimaan selkeän strategian, johon sisältyy EU:n merenkulkualan päästöjen vähentämistä 
koskevia vertailuarvoja; 

14. muistuttaa Clean Sky 2- ja SESAR-yhteisyritysten roolista sen varmistamisessa, että 
vihreän teknologian käyttöönottoa nopeutetaan tuntuvasti turvallisuuden parantamiseksi ja 
lentokoneiden hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen ja melupäästöjen 
vähentämiseksi; kehottaa komissiota kehittämään EU:n investointien 
etenemissuunnitelman lentomatkustamista ja ilmailua varten ja tukemaan sitä, jotta 
voidaan edistää kestävään ilmailuun tähtäävää innovointia, myös vaihtoehtoisia 
polttoaineita koskevaa tutkimusta, sekä mahdollisia välineitä, joilla kannustetaan 
korvaamaan vanhemmat lentokoneet, jotta voidaan säilyttää kilpailukyky ja Euroopan 
johtoasema;

15. korostaa Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) ja Shift2Rail--yhteisyrityksen keskeistä 
roolia pyrittäessä saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoite siirtyä 
pysyvästi käyttämään rautateitä maanteiden sijaan; korostaa, että Shift2Rail-
yhteisyrityksellä on keskeinen rooli teknisten esteiden poistamisessa ja 
yhteentoimivuuden edistämisessä, kun tavoitteena on viime kädessä tehdä 
rautatieliikenteestä edullisempaa, tehokkaampaa ja houkuttelevampaa ja edistää 
onnettomuuksien ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä; korostaa, että on tärkeää lisätä 
EU:n investointeja ERA:han ja Shift2Railiin, jotta yhtenäisen eurooppalaisen 
rautatiealueen perustaminen edistyisi; 

16. katsoo, että EU:n rahoitusta tarvitaan sen varmistamiseksi, että autoteollisuudessa 
siirrytään ilmastoneutraaliuteen; kehottaa tässä yhteydessä laatimaan autoteollisuuden 
päästövähennyksiä koskevan etenemissuunnitelman, joka perustuu tutkimus- ja 
kehitystyöhön ja teknologisiin valmiuksiin ja johon kuuluu ajoneuvojen kierrätystä varten 
perustettava eurooppalainen ohjelma, päästöttömien ajoneuvojen käyttöönoton 
edistämiseen osoitettava EU:n rahoitus, kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden 
tuotannon ja latauspisteiden käyttöönoton lisääminen sekä investoinnit innovatiivisiin ja 
älykkäisiin liikenneturvallisuusratkaisuihin EU:n strategisen Vision Zero -tavoitteen 
saavuttamiseksi; katsoo, että etusijalle olisi asetettava myös infrastruktuurin 
mukauttaminen uusiin liikkumismalleihin ja ajoneuvotyyppeihin, ja kehottaa tämän 
vuoksi laatimaan tieinfrastruktuuria koskevan etenemissuunnitelman, joka olisi sovitettava 
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yhteen autoteollisuuden päästövähennyksiä koskevan etenemissuunnitelman kanssa;

17. katsoo, että julkinen liikenne on keskeisessä asemassa kestävän kaupunkiliikenteen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta lisätä julkisen liikenteen verkkojen ja kaluston 
paikallista ja alueellista tukea, sillä se on tehokas siirtymän ja vähäpäästöiseen 
liikkuvuuteen siirtymisen väline ja edistää samalla liikennemuotosiirtymää erityisesti 
suurkaupungeissa ja yhteyksiä maaseutualueilla alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tukemiseksi; katsoo, että kaupunkiliikenteen rahoituksen kytkeminen tiukemmin kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmiin on olennaisen tärkeää kaupunkiliikenteen muutoksen 
vauhdittamiseksi; kehottaa komissiota tekemään jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä 
kestävien kaupunkiliikennesuunnitelmien ja -politiikkojen kehittämiseksi, mukaan lukien 
tuki tehokkaille julkisen liikenteen järjestelmille ja aktiivisille liikkumisratkaisuille, kuten 
kävelylle ja pyöräilylle, sekä eri liikennemuotojen esteettömyyden ja multimodaalisuuden 
edistäminen;

18. panee merkille covid-19-pandemian taloudelliset seuraukset liikennealalla, erityisesti 
joukkoliikenteessä; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan liikennealan kansallisten 
elpymissuunnitelmiensa painopisteeksi, jotta voidaan varmistaa, että se voi hyötyä 
merkittävästi Euroopan elpymissuunnitelman eri aloitteista myönnetyistä määrärahoista; 
pyytää lisäksi komissiota tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa 
joukkoliikennemuotojen rahoitusratkaisujen varmistamiseksi ja älykkäiden 
investointihankkeiden kartoittamiseksi alan kestävää ja selviytymis- ja palautumiskykyä 
tukevaa elpymistä varten;

19. katsoo, että Euroopan elpymissuunnitelmalla olisi tuettava matkailualan elpymisen ja 
kestävän muutoksen rahoittamista; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan matkailualan, 
erityisesti alan pk-yritykset, kansallisten elpymissuunnitelmiensa painopisteeksi; pyytää 
komissiota laatimaan kestävää ja selviytymis- ja palautumiskykyä tukevaa matkailua 
koskevan EU:n etenemissuunnitelman, jotta voidaan lisätä investointeja innovatiivisiin ja 
digitalisaatioon liittyviin toimenpiteisiin, kuten kiertotaloutta koskeviin matkailualan 
aloitteisiin; kehottaa laatimaan EU:n matkailupolitiikan ja luomaan ja ottamaan käyttöön 
erilliset määrärahat kestävää matkailua varten, kuten vuosien 2021–2027 monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa parlamentin kannassa selvästi todetaan;

20. korostaa, että vihreän kehityksen ohjelman lisäksi tarvitaan oikeudenmukainen, osallistava 
ja syrjimätön siirtymä, jotta voidaan varmistaa liikennealan yritysten, pk-yritysten ja 
työvoiman mukautuminen, ja on tärkeää tukea alueita (myös syrjäisimpiä alueita) ja 
yhteisöjä, joihin siirtymä eniten vaikuttaa, alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
säilyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei kukaan tai mikään alue jää jälkeen; kehottaa 
komissiota ottamaan huomioon liikenne- ja matkailualan muuttumisen vuoksi 
mahdollisesti katoavat työpaikat harkitsemalla sellaisten kestävyyteen ja sosiaaliseen 
osallisuuteen liittyvien investointien tukemista, joiden tavoitteena on esimerkiksi edistää 
työntekijöiden koulutusta ja uudelleenkoulutusta InvestEU-ohjelman uuden strategisen 
eurooppalaisten investointien politiikkaikkunan avulla. 
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Bogusław Liberadzki, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, István Ujhelyi

NI Mario Furore

6 -
ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Dorien Rookmaker

5 0
VERTS/ALE# Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


