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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:

ottaa huomioon 11. tammikuuta 2006 päivätyn komission tiedonannon kaupunkiympäristöä 
koskevasta teemakohtaisesta strategiasta (KOM(2005)0718),

1. pitää kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmia myönteisenä kaupunkiympäristön 
parantamisen välineenä, mutta korostaa tarvetta käyttää tätä välinettä joustavasti, jotta 
kunkin jäsenvaltion ja sen kaupunkialueiden sekä erityisongelmista kärsivien alueiden 
erityistarpeet voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon;

2. korostaa, että kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmiin olisi sisällytettävä konkreettiset 
ja määrälliset tavoitteet, jotka voidaan esittää ja joita voidaan seurata tulostaulun avulla, 
mikä edistäisi parhaiden käytäntöjen vaihtamista jäsenvaltioiden kesken; korostaa, että 
kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien olisi oltava riittävän joustavia, jotta niissä 
voidaan ottaa huomioon uusin kehitys;

3. pitää ympäristöystävällisten liikenteen ja teknologian muotojen käyttämistä puhtaamman 
kaupunkiympäristön saavuttamisen tärkeimpänä tekijänä; ottaa tässä yhteydessä erityisesti 
huomioon EU:n erittäin ympäristöystävällisen ajoneuvon” (EYA) normin täyttävien 
biopolttoaineiden, hybridiautoteknologian, polkupyörien sekä kuorma-autojen ja bussien 
käyttämisen1; aikoo tässä yhteydessä tutkia tarkasti komission ehdotusta puhtaiden 
ajoneuvojen käyttöönottamisesta julkisessa liikenteessä ja ehdottaa, että paikallisille
energiatehokkuusvirastoille annetaan erityinen tehtävä kaupunkiliikenteen kehittämisessä;

4. kehottaa EU:n toimielimiä edistämään hyvien käytänteiden vaihtamista paikallisten ja 
kansallisten viranomaisten välillä ja kehottaa komissiota valvomaan vammaisten 
helppopääsyisyyttä koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä noudattamaan 
erityisesti tiettyjä yhteisön hankintamenettelyjä koskevia sääntöjä, joissa edellytetään 
nimenomaisesti kaikkien käyttäjien erityistarpeet huomioon ottavaa suunnittelua, koska 
helppokäyttöisyys on kestävän kehityksen keskeinen osatekijä, jonka toteuttamiseen on 
pyrittävä integroidun kaupunkipolitiikan avulla;

5. kannattaa kestäviä energianlähteitä käyttävän joukkoliikenteen kehittämistä ja vaatii ja 
yksityisen liikenteen ja joukkoliikenteen tasapainon parantamista kaupunkiympäristössä;

6. korostaa tarvetta tukea mainittujen aloitteiden käyttöönottoa riittävällä EU:n rahoituksella, 
erityisesti Civitasin2 kaltaisten erityisohjelmien ja rahastojen määrärahoilla; yhtyy 
komission näkemykseen, jonka mukaan kaupunkiympäristön tärkeimpien 
ympäristötavoitteiden saavuttamista voidaan tukea ehdotetun Life+-asetuksen nojalla sekä 
koheesiorahaston, rakennerahastojen ja tutkimuksen puiteohjelman avulla, ja vastustaa 
siten kaikkia mainittujen rahastojen ja puiteohjelman määrärahojen supistuksia; korostaa

  
1 Ajoneuvojen kaasumaisia ja hiukkasmaisia päästöjä koskeva direktiivi 2005/55/EY.
2 Civitas: CIty-VITAlity-Sustainability, Civitas I (2002–2006) ja Civitas II (2005–2009) -ohjelmien määrärahat 
ovat yhteensä yli 300 miljoonaa euroa.
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kuitenkin tarvetta määritellä täydentävä eritysrahoitus, jolla vastataan kaupunkiympäristöä 
koskevan strategian uusiin haasteisiin;

7. panee kiinnostuneena merkille sen, että kokeilut ovat parantaneet liikkuvuutta, elämän 
laatua, ympäristön suojelua ja liikennemuotojen tasapainoa esimerkiksi Lontoossa ja 
Tukholmassa;

8. korostaa tarvetta edistää julkisen liikenteen ja joukkoliikenteen käytön lisäämistä 
kaupunkialueilla; katsoo myös, että kaupunkiliikenteen palvelut on mukautettava 
aluesuunnitteluun (vanhat kaupunginosat, esikaupunkialueet, yhteydet lentokentille, 
asemille, teollisuusalueille, kauppakeskuksiin jne.) vaatimuksiin sekä väestön tarpeisiin ja 
väestörakenteen muutoksiin (ikääntyneet, vammaiset, jne.).
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