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LYHYET PERUSTELUT

Seitsemäs puiteohjelma

Huhtikuun 6. päivänä 2005 komissio julkaisi tiedonannon ”Eurooppalaisen tutkimusalueen 
rakentaminen osaamisen perustuvan kasvun tueksi” ja ehdotuksen päätökseksi Euroopan 
yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelmasta (2007–2013). Eurooppalaisen tutkimusalueen rakentaminen alkoi 
kuudennessa puiteohjelmassa ja jatkuu seitsemännessä. Sen avulla pyritään täyttämään 
Lissabonin tavoitteet, koska osaamiseen investoiminen on erinomainen tapa edistää 
talouskasvua sekä lisätä työpaikkojen määrää ja parantaa niiden laatua. Tiedon merkitys 
Lissabonin strategialle vahvistettiin korkean tason työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi 
Wim Kok, sekä parlamentin päätöslauselmassa Pia Elda Locatellin mietinnöstä.

Seitsemäs puiteohjelma jakautuu neljään ohjelmaan:
• Yhteistyö: Valtioiden rajat ylittävää tutkimusyhteistyötä tehdään yhdeksällä 

aihealueella, joista yksi on liikenne, mukaan luettuna ilmailu. 
• Ideat: Edistetään luovuutta ja erityisosaamista tukemalla ns. ”pioneeritutkimusta”. 

Tuen myöntämisestä vastaa Euroopan tutkimusneuvosto. 
• Ihmiset: Kehitetään tutkijoiden voimavaroja tukemalla koulutusta, liikkuvuutta ja 

urakehitystä. 
• Valmiudet: Parannetaan tutkimusinfrastruktuuria ja tuetaan yhä pidemmälle menevää 

innovointia. Keskeisiä osatekijöitä ovat alueellinen yhteistyö, pk-yritysten 
osallistuminen sekä tieteen ja yhteiskunnan suhteiden lähentäminen.

Seitsemäs puiteohjelma eroaa kuudennesta puiteohjelmasta siten, että toimintatapoja 
yksinkertaistetaan ja määrärahoja lisätään merkittävästi. Kokonaisbudjetti seitsemäksi 
vuodeksi on 72,7 miljardia euroa. Määrärahat jaetaan neljän ohjelman kesken seuraavasti: 
yhteistyö 44 miljardia, ideat 12 miljardia, ihmiset 7 miljardia ja valmiudet 7 miljardia euroa.

Liikenne ja ilmailu seitsemännessä puiteohjelmassa

Kuudes puiteohjelma sisälsi aihealueen ”ilmailu ja avaruus”, ja ”pintaliikenne” kuului 
puolestaan ”kestävän kehityksen” aihealueeseen. Seitsemännessä puiteohjelmassa kaikki 
liikennemuodot kuuluvat aihealueeseen nimeltä ”Liikenne (mukaan luettuna ilmailu)”. 
Valmistelija pitää tätä muutosta myönteisenä, koska monet ongelmat, kuten ruuhkat ja 
saasteet, koskevat useita eri liikennemuotoja, jotka voivat oppia toinen toisiltaan. 

Kuudennen puiteohjelman kaudella teknologiayhteisöt tekivät tutkimuslinjaukset, joiden 
pohjalta eurooppalaiset yritykset, tutkimuslaitokset, kansalliset tutkimusohjelmat, talouden 
alan toimijat ja sääntelyviranomaiset laativat yhteisen strategisen tutkimusohjelman. Komissio 
ottaa niiden tekemän työn huomioon ja ehdottaa, että tutkimustyössä keskityttäisiin seuraaviin 
aiheisiin:

Ilmailu ja lentoliikenne
• lentoliikenteen ekologisen kestävyyden parantaminen
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• ajankäytön tehokkuuden parantaminen
• asiakkaiden tyytyväisyyden ja turvallisuuden takaaminen
• kustannustehokkuuden parantaminen
• ilma-aluksen ja matkustajien suojelu
• tien avaaminen tulevaisuuden lentoliikenteelle

Pintaliikenne (rautatie-, maantie- ja vesiliikenne)
• pintaliikenteen ekologisen kestävyyden parantaminen
• liikennemuotosiirtymän edistäminen ja liikennekäytävien ruuhkien vähentäminen
• kaupunkiliikenteen kestävyyden takaaminen
• turvallisuuden ja turvatoimien parantaminen
• kilpailukyvyn parantaminen.

Seitsemännessä puiteohjelmassa liikenteen (mukaan luettuna ilmailu) määrärahoiksi varataan 
5,9 miljardia euroa, mikä sisältää mahdollisuuden käynnistää ”yhteisiä teknologia-aloitteita” 
(Euroopan yhteisen edun mukaisia laajamittaisia hankkeita). Kuudennessa puiteohjelmassa 
määrärahat jaettiin siten, että lentoliikenne sai 1 miljardi euroa, Galileo-ohjelma 
100 miljoonaa euroa ja pintaliikenne 610 miljoonaa euroa. Vaikka seitsemännessä 
puiteohjelmassa määrärahoja ei olekaan jaettu muodollisesti eri liikennemuotojen välillä, 
valmistelija on havainnut merkkejä siitä, että suurin osa (noin kaksi kolmasosaa) käytettävissä 
olevista varoista varattaisiin mahdollisesti taas lentoliikenteelle ja Galileo-ohjelmalle, kun 
taas pintaliikenne saisi pienemmän osuuden. Valmistelija huomauttaa, ettei jako vastaa näiden 
alojen suhteellista taloudellista merkitystä.

Kun otetaan huomioon uusista rahoitusnäkymistä käytävä keskustelu, on olemassa vaara, että 
seitsemännen puiteohjelman budjettia saatetaan pienentää. Määrärahojen leikkaamisen ei 
pitäisi vaikuttaa komission ehdotuksen liikennettä koskevaan kappaleeseen, joka laadittiin 
hiljattain, koska ala on taloudellisesti merkittävä.

• Lento- ja pintaliikennealan osuus EU:n bruttokansantuotteesta on lähes 14 prosenttia.
• Liikenneala työllistää noin 19 miljoonaa ihmistä eri puolilla Euroopan unionia.
• Liikenteen osuus perheiden menoista on noin 14 prosenttia.

Valmistelija korostaa alan merkitystä ja osoittaa liikennettä varten varattujen määrärahojen 
olevan suhteellisen vaatimattomat: 5,9 miljardia euroa 7 vuodessa vastaa vain yhtä 
kahvikuppia vuodessa henkeä kohden lähes 460 miljoonan asukkaan EU:ssa. 

Tarkistukset

Valmistelija on yleisesti tyytyväinen komission ehdotukseen ja erityisesti siihen, että ehdotus 
sisältää kaikki liikennemuodot käsittävän yhteisen kappaleen, että siinä korostetaan 
turvallisuus- ja ympäristönäkökohta ja että budjettia nostettiin. Tästä huolimatta jotkin 
parannukset voisivat olla aiheellisia:

• Pintaliikenne: Taloudellisesti mitattuna pintaliikenteen osuus kaikesta liikenteestä on 
lentoliikenteen osuutta suurempi, ja tämän pitäisi näkyä määrärahojen jakamisessa ja 
tutkimusohjelmissa.

• Ympäristö: Liikenteen ehkäisemistä ja muiden kuin moottoriajoneuvojen 
(polkupyörien) käyttöä pitäisi edistää enemmän.
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• Yhden järjestelmän lähestymistapa: Liikennettä tulisi käsitellä yhtenäisenä 
järjestelmänä, jossa yksi liikennemuoto voi korvata toisen ja jossa kaikki muodot 
voivat omaksua toisiltaan teknisiä konsepteja.

• Liikennepalvelujen saatavuus: On parannettava liikennepalvelujen yleistä saatavuutta 
ja erityisesti liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää 
liikennepalveluja.

• Matkailu: Matkailu on alati kasvava talouden ala, joka aiheuttaa paljon liikennettä, ja 
siksi se pitäisi sisällyttää tutkimusohjelmaan.

• Sähköiset varausjärjestelmät: Sähköiset varausjärjestelmät, erityisesti yhteentoimivat 
varausjärjestelmät, voivat lisätä tehokkuutta.
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TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Liite I, osio I Yhteistyö, aihealue 3 Tieto- ja viestintätekniikka, Sovellusten tutkimus, 

1 luetelmakohta, 3 alaluetelmakohta

– Liikkuvuus: älykkäät tieto- ja 
viestintätekniikkaan pohjautuvat 
liikennejärjestelmät ja ajoneuvot, jotka 
mahdollistavat ihmisten ja tavaroiden 
turvallisen, mukavan ja tehokkaan 
kuljetuksen.

– Liikkuvuus: älykkäät tieto- ja 
viestintätekniikkaan pohjautuvat liikenne- ja 
logistiikkajärjestelmät ja ajoneuvot, jotka 
mahdollistavat ihmisten ja tavaroiden 
turvallisen, mukavan ja tehokkaan 
kuljetuksen.

Perustelu

On ehdottoman välttämätöntä sisällyttää logistiikan modernisointi toimiin, joilla pyritään 
parantamaan liikkuvuutta liikenteessä.

Tarkistus 2
Liite I, osio I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Tavoite

Tavoitteena on kehittää teknologian 
edistysaskeleiden pohjalta integroituja, 
”vihreämpiä” ja ”älykkäämpiä” 
yleiseurooppalaisia liikennejärjestelmiä
kansalaisten ja yhteiskunnan hyödyksi 
ympäristöä ja luonnonvaroja säästäen sekä 
turvata Euroopan teollisuuden hankkima 
johtava asema maailmanmarkkinoilla ja 
kehittää sitä edelleen. 

Tavoitteena on kehittää teknologian 
edistysaskeleiden pohjalta integroituja, 
”vihreämpiä”, käyttäjäystävällisempiä ja 
”älykkäämpiä” yleiseurooppalaisia liikenne-
ja logistiikkajärjestelmiä kansalaisten ja 
yhteiskunnan hyödyksi ympäristöä ja 
luonnonvaroja säästäen sekä turvata 
Euroopan teollisuuden hankkima johtava 
asema maailmanmarkkinoilla ja kehittää sitä 
edelleen. 

Perustelu

Euroopan maantieteellinen tilanne ja sen liikennejärjestelmien kehitys huomioon ottaen on 
välttämätöntä jatkaa uusien ja parempien logistiikkajärjestelmien kehittämistä, sillä ne 
parantavat huomattavasti liikkuvuutta ja vähentävät liikenteen ympäristövaikutuksia.
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Käyttäjätyytyväisyyden mukaan ottaminen noudattaa komission ehdotuksen henkeä.

Tarkistus 3
Liite I, osio I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Lähtökohdat, 3 kohta

Eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
laatimissa tutkimuslinjauksissa tuetaan 
ajatusta, jonka mukaan on tarpeen omaksua 
uusi liikennejärjestelmiin perustuva 
lähestymistapa, jossa otetaan huomioon 
ajoneuvojen, liikenneverkkojen ja 
liikennepalvelujen käytön välinen 
vuorovaikutus. Tällainen lähestymistapa 
voidaan kehittää ainoastaan Euroopan 
tasolla. TTK-toiminnan kustannukset ovat 
merkittävässä kasvussa kaikilla edellä 
mainituilla osa-alueilla. EU-tason 
yhteistoiminta onkin olennaisen tärkeää, 
jotta voidaan saavuttaa erilaisten TTK-
toimijoiden kriittinen massa ja vastata 
tutkimustyön mittakaavan ja monialaisuuden 
asettamiin haasteisiin kustannustehokkaalla 
tavalla. Samoin sen avulla voidaan vastata 
poliittisiin, teknologisiin ja sosioekonomisiin 
haasteisiin, jotka liittyvät sellaisiin 
kysymyksiin kuten tulevaisuuden ”puhdas ja 
turvallinen ajoneuvo”, liikennemuotojen 
yhteentoimivuus ja yhteensopivuus etenkin 
rautatieliikenteen osalta, kohtuuhintaisuus, 
turvallisuus, kapasiteetti, turvatoimet ja 
ympäristövaikutukset laajentuneessa EU:ssa. 
Myös teknologioiden kehittäminen Galileo-
järjestelmän ja sen sovellusten tueksi on 
olennaisen tärkeää EU:n politiikkojen 
täytäntöönpanon kannalta.

Eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
laatimissa tutkimuslinjauksissa tuetaan 
ajatusta, jonka mukaan on tarpeen omaksua 
uusi liikennejärjestelmiin perustuva 
lähestymistapa, jossa otetaan huomioon 
ajoneuvojen, liikenneverkkojen ja 
liikennepalvelujen käytön välinen 
vuorovaikutus. Tällainen lähestymistapa 
voidaan kehittää ainoastaan Euroopan 
tasolla. TTK-toiminnan kustannukset ovat 
merkittävässä kasvussa kaikilla edellä 
mainituilla osa-alueilla. EU-tason 
yhteistoiminta onkin olennaisen tärkeää, 
jotta voidaan saavuttaa erilaisten TTK-
toimijoiden kriittinen massa ja vastata 
tutkimustyön mittakaavan ja monialaisuuden 
asettamiin haasteisiin kustannustehokkaalla 
tavalla. Samoin sen avulla voidaan vastata 
poliittisiin, teknologisiin ja sosioekonomisiin 
haasteisiin, jotka liittyvät sellaisiin 
kysymyksiin kuten tulevaisuuden ”puhdas ja 
turvallinen ajoneuvo”, liikennemuotojen 
yhteentoimivuus ja yhteensopivuus etenkin 
rautatieliikenteen osalta, kohtuuhintaisuus, 
turvallisuus, kapasiteetti, turvatoimet ja 
ympäristövaikutukset laajentuneessa EU:ssa. 
Ympäristöä koskevaan tutkimukseen on 
sisällyttävä tulevaisuuden 
”ympäristöystävällisen ja turvallisen 
ajoneuvon” kehittäminen sekä kuljetusten 
välttäminen, vähentäminen ja 
optimoiminen. Myös teknologioiden 
kehittäminen Galileo-järjestelmän ja sen 
sovellusten tueksi on olennaisen tärkeää 
EU:n politiikkojen täytäntöönpanon 
kannalta.
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Tarkistus 4
Liite I, osa I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Lähtökohdat, 

3 a kappale (uusi)

Liikennealan tutkimuksen määrärahojen 
jakamistapa heijastaa erilaisten
liikennemuotojen taloudellista merkitystä.

Perustelu

Taloudellisesti pintaliikenteen osuus on selvästi lentoliikenteen osuutta suurempi, ja tämän 
pitäisi näkyä määrärahojen jakotavassa ja tutkimusohjelmissa. Kuten komissio itsekin toteaa, 
pintaliikenne muodostaa 11 prosenttia EU:n BKT:sta ja työllistää 16 miljoonaa ihmistä, kun 
taas lentoliikenne muodostaa vain 2,6 prosenttia EU:n BKT:sta ja työllistää vain 
3,1 miljoonaa ihmistä.

Tarkistus 5
Liite I, osa I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ilmailu ja lentoliikenne, 3 luetelmakohta

– Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen: 
matkustusmukavuuden parantaminen, 
innovatiiviset lennonaikaiset palvelut ja 
matkustajien tehokkaampi käsittely; 
lentoliikenteen kaikkien 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen; ilma-
alusvalikoiman laajentaminen siten, että 
käytössä on runsaasti eri vaihtoehtoja 
laajarunkoisista lentokoneista pienikokoisiin 
aluksiin. 

– Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen: 
matkustusmukavuuden parantaminen, 
innovatiiviset lennonaikaiset palvelut ja 
matkustajien tehokkaampi käsittely, mukaan 
luettuna kansallisten tieto- ja 
varausjärjestelmien muuttaminen 
yhteentoimiviksi eurooppalaisten 
liikenteenharjoittajien ja liikennemuotojen 
välillä; lentoliikenteen kaikkien 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen; ilma-
alusvalikoiman laajentaminen siten, että 
käytössä on runsaasti eri vaihtoehtoja 
laajarunkoisista lentokoneista pienikokoisiin 
aluksiin. 

Perustelu

Varausjärjestelmien yhdentäminen lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja koko järjestelmän 
tehokkuutta.
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Tarkistus 6
Liite I, osa I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, 

alaotsikko Ilmailu ja lentoliikenne, 6 a luetelmakohta (uusi)

– Lentoliikenteen oheiskonseptien 
käyttäminen pintaliikenteessä ja 
päinvastoin, mukaan luettuna ajoneuvon 
elinkaarta, modulaarisuutta ja 
aerodynamiikkaa koskevat konseptit.

Perustelu

Liikennealan toiminta on järjestetty lähinnä liikennemuotokohtaisesti ilman eri 
liikennemuotojen välistä yhteensopivuutta. Sama koskee myös liikennealan tutkimusta. Yhtä 
liikennemuotoa koskevia tutkimustuloksia ja -tietoja pitäisi voida hyödyntää myös muissa 
liikennemuodoissa. Esimerkiksi autoteollisuus on johtoasemassa ajoneuvojen 
elinkaariajattelun suhteen. Rautatieliikenteessä on tehty moduulien (matkustajavaunun tai 
tavarakontin) käyttöön perustuvia kokeiluja, ja tätä toiminta-ajatusta voitaisiin soveltaa 
erilaisiin tilanteisiin. Lentoliikennealan aerodynamiikkaa koskevaa osaamista voitaisiin 
hyödyntää myös muissa liikennemuodoissa, esimerkiksi suurnopeuksien rautateillä.

Tarkistus 7
Liite I, osio I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne 

(rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), Otsikko

• Pintaliikenne (rautatie-, maantie- ja 
vesiliikenne)

• Kestävä pintaliikenne (rautatie-, maantie-
ja vesiliikenne)

Kuten kuudennessa puiteohjelmassa tämän toimen otsikossa on mainittava "kestävyys", sillä 
EY:n perustamissopimuksen 6 artikla velvoittaa sisällyttämään kestävän kehityksen muun 
muassa tutkimuksen ja liikenteen alan toimiin.

Tarkistus 8
Liite I, osio I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne 

(rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), 1 luetelmakohta

– Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen: ympäristön pilaantumisen ja 
melupäästöjen rajoittaminen; puhtaiden ja 
tehokkaiden moottoreiden kehittäminen, 
mukaan luettuina hybriditeknologia ja 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö 
liikennesovelluksissa; romuajoneuvoja ja -
aluksia koskevat strategiat.

– Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen: ympäristön pilaantumisen ja 
melupäästöjen rajoittaminen; puhtaiden ja 
tehokkaiden moottoreiden kehittäminen, 
mukaan luettuina hybriditeknologia ja 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö 
liikennesovelluksissa; romuajoneuvoja ja 
-aluksia koskevat strategiat; muu kuin 
moottoriliikenne, kuten 
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energiansiirtomekanismit ja materiaalien 
kehittäminen polkupyörissä, jalkakäytävien 
sekä kävely- ja pyöräteiden sovittaminen 
olemassa oleviin olosuhteisiin.

Perustelu

Muut liikennemuodot kuin moottoriliikenne, esimerkiksi kävely tai pyöräily, voivat edistää 
liikenteen ekologisen kestävyyden parantamista välittömästi ja huomattavasti. Tutkimus olisi 
keskitettävä tällaisten liikennemuotojen tekniikan ja materiaalien parantamiseen sekä niiden 
käytön edistämiseen. Siksi infrastruktuuria on kehitettävä jalankulkua ja pyöräilyä suosivaan 
suuntaan.

Tarkistus 9
Liite I, osio I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne 

(rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), 2 luetelmakohta

– Liikennemuotosiirtymän edistäminen ja 
liikennekäytävien ruuhkien vähentäminen: 
innovatiivisten, intermodaalisten ja 
yhteentoimivien alueellisten ja kansallisten 
liikenneverkkojen, -infrastruktuurien ja -
järjestelmien kehittäminen Euroopassa; 
kustannusten sisällyttäminen hintoihin; 
tiedonvaihto ajoneuvon tai aluksen ja 
liikenneinfrastruktuurin välillä; 
infrastruktuurikapasiteetin optimointi.

– Liikennemuotosiirtymän edistäminen ja 
liikennekäytävien ruuhkien vähentäminen: 
innovatiivisten, intermodaalisten ja 
yhteentoimivien alueellisten ja kansallisten 
liikenne- ja logistiikkaverkkojen, -
infrastruktuurien ja -järjestelmien 
kehittäminen Euroopassa; tasapainoisesti eri 
liikennemuotojen kesken jakautuvan 
"yhden järjestelmän lähestymistavan" 
kehittäminen mukaan lukien rautatie- ja 
sisävesiliikenteen edistäminen vaihtoehtona 
tieliikenteelle ja lentoliikenteelle lyhyillä 
matkoilla; kustannusten sisällyttäminen 
hintoihin; tiedonvaihto ajoneuvon tai 
aluksen ja liikenneinfrastruktuurin välillä; 
infrastruktuurikapasiteetin optimointi.

Perustelu

”Yhden järjestelmän lähestymistapa” tarkoittaa, että liikennettä tietyllä alueella käsitellään 
yhtenä järjestelmänä ja että liikennepalvelujen kysyntä kyseisellä alueella voidaan tyydyttää 
liikennemuodolla, joka vastaa parhaiten asiakkaan, tarjoajan ja ympäristön tarkkoja tarpeita 
ja edellytyksiä. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää tekniikkaa ja käyttäjäsovelluksia 
tällaisen lähestymistavan mahdollistamiseksi ja samalla edistää rautateiden ja sisävesiväylien 
ympäristöystävällistä liikennettä.

Koska eri liikennemuodot yhdistävien kuljetusten kehittäminen on pysähdyksissä ja ruuhkat 
lisääntyvät, on kehitettävä nopeasti uusia logistiikkajärjestelmiä käytettäviksi unionin, 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla.
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Tarkistus 10
Liite I, osio I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne 

(rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), 2 a luetelmakohta (uusi)

– Marco Polo -ohjelman tavoitteiden 
tukeminen: erityisten tutkimusten 
suorittaminen teknisistä mahdollisuuksista 
siirtää liikennevirtoja 
ympäristöystävällisempiin 
liikennemuotoihin, näin saatavista terveys-
ja ympäristöhyödyistä sekä liikenteen 
välttämisestä yleensä. 

Perustelu

Marco Polo I ja II -ohjelmiin liittyy tuntuvia taloudellisia panoksia. Tähän asti ei kuitenkaan 
ole nähty vastaavia tutkimustoimia, joilla voitaisiin varmistaa, että vaaditut toimenpiteet 
myös todella vastaavat päämääriä. Erityisesti selvittämistä ja tutkimista kaipaavat liikenteen 
yleiseen välttämiseen liittyvät käsitteet.

Tarkistus 11
Liite I, osio I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne 

(rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), 3 luetelmakohta

– Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen: innovatiiviset 
liikennejärjestelyt, puhtaat ja turvalliset
ajoneuvot ja saastuttamattomat
liikennevälineet mukaan luettuina, uudet 
julkisen liikenteen muodot ja 
yksityisliikenteen järkeistäminen, 
viestintäinfrastruktuuri, integroitu 
yhdyskuntasuunnittelu ja liikenne.

– Kaupunkiliikenteen kestävyyden ja 
saatavuuden takaaminen: innovatiiviset 
liikennejärjestelyt, sellaiset 
saasteettomammat ja turvallisemmat
ajoneuvot ja saasteettomammat
liikennevälineet mukaan luettuina, joita 
liikuntarajoitteisten on helpompi käyttää, 
uudet julkisen ja/tai joukkoliikenteen
muodot, joissa painotetaan koko 
liikenneketjun (julkinen/joukkoliikenne, 
autojen yhteiskäyttö, kävely ja pyöräily) 
tehokkuutta, ja yksityisliikenteen 
järkeistäminen, viestintäinfrastruktuuri, 
integroitu yhdyskuntasuunnittelu ja liikenne.

Perustelu

Vaikka liikennepalvelujen saatavuutta – erityisesti liikuntarajoitteisten henkilöiden kannalta –
pidetään jatkuvasti yhä tärkeämpänä, sitä koskevaa tutkimusta tarvitaan enemmän. Erityistä 
huomiota voitaisiin kiinnittää toimenpiteisiin, joiden heijastusvaikutus myös muihin 
liikennepalvelujen käyttäjiin on myönteinen. Esimerkiksi linja-autojen kynnysaskelmien 
madaltaminen ja lisätilan järjestäminen pyörätuoleja varten on osoittautunut hyödylliseksi 
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myös muiden matkustajien kannalta, kun linja-autoon nouseminen helpottuu, pysäkillä kuluu 
vähemmän aikaa ja tilaa käytetään monipuolisesti. Kansalaisten liikenneverkko (eri 
liikennemuodot yhdistävä liikenneketju) on tärkeää ottaa kokonaisuudessaan huomioon 
kaupunkiliikenteen tutkimuksen tehostamiseksi.

Tarkistus 12
Liite I, osio I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne 

(rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), 3 a luetelmakohta (uusi)

– Liikenteen laatu ja käyttäjätyytyväisyys: 
palveluiden, verkkojen ja infrastruktuurien 
parantaminen mukavuuden ja 
houkuttelevuuden lisäämiseksi; 
integroitujen järjestelmien kehittäminen 
edelleen ja sekä yksittäisten ihmisten että 
väestöryhmien (ikääntyneet, naiset ym.) 
kysyntää vastaavien palveluiden ja 
kapasiteetin tarjoaminen.

Perustelu

Euroopan yhteiskunnan demografisten muutosten sekä uusien liikkuvuuteen liittyvien 
tarpeiden vuoksi on syytä ottaa etukäteen huomioon pintaliikenteen käyttäjien toiveiden ja 
näkemysten muuttuminen (mukavuus, preferenssit jne.).

Tarkistus 13
Liite I, osio I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne 

(rautatie-, maantie- ja vesiliikenne), 5 luetelmakohta

– Kilpailukyvyn parantaminen: 
suunnitteluprosessien parantaminen; 
kehittyneiden voimanlähde- ja 
ajoneuvoteknologioiden kehittäminen; 
innovatiiviset ja kustannustehokkaat 
tuotantojärjestelmät ja infrastruktuurien 
rakennusmenetelmät; integratiiviset 
arkkitehtuurit.

– Kilpailukyvyn parantaminen: 
suunnitteluprosessien parantaminen 
kustannusten alentamiseksi ja 
käyttäjätyytyväisyyden lisäämiseksi; 
kehittyneiden voimanlähde- ja 
ajoneuvoteknologioiden kehittäminen; 
innovatiiviset ja kustannustehokkaat 
tuotantojärjestelmät ja infrastruktuurien 
rakennusmenetelmät; integratiiviset 
arkkitehtuurit.

Perustelu

Käyttäjätyytyväisyys on myös maa- ja vesiliikenteessä tärkeä ja huomionarvoinen 
tutkimusaspekti.
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Tarkistus 14
Liite I, osio I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, 3 a kohta 

(uusi)

• Matkailu: tutkimusten suorittaminen 
matkailun vaikutuksista liikenteeseen sekä 
tehokkaan ja puhtaan liikenteen 
vaikutuksista matkailun kestävään 
kehitykseen; sellaisen kestävän matkailun 
kehittäminen, jossa kuljetustarpeet eivät ole 
kohtuuttomia; innovoiva ajattelu 
liikennepalveluiden käytössä 
matkailualalla mukaan lukien sähköinen 
paikanvaraus ja yhdistetty lipunmyynti.

Perustelu

Koska liikenne liittyy erottamattomasti matkailuun, on mielekästä tutkia näiden kahden 
sektorin yhteyksiä. Innovoivat käytännöt, kuten sähköinen paikanvaraus ja yhdistetty 
lipunmyynti, voivat olla matkailualalla erityisen merkittäviä.

Tarkistus 15
Liite I, Osa I Yhteistyö, aihealue 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, 3 b kohta 

(uusi)

• Uudet järjestelmät Euroopan laajuisten 
verkkojen sekä muiden eurooppalaisten 
liikkuvuutta ja liikennettä koskevien 
hankkeiden tehostamiseksi ja niiden 
rahoituksen varmistamiseksi: 
innovatiivisten luottojärjestelyiden 
parantaminen sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuus Euroopan tasolla.
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