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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on vakavasti huolissaan liikenteestä peräisin olevien kasvihuonekaasupäästöjen 
lisääntymisestä, sillä päästöt lisääntyivät 32,1 prosenttia vuosina 1990–2005, kun 
muiden alojen päästöt vähenivät 9,5 prosenttia; huomauttaa eritoten, että kansainvälisen 
lentoliikenteen päästöt ovat kyseisen jakson aikana nousseet 90 prosenttia ja 
meriliikenteen päästöt 50 prosenttia (kumpikaan ala ei kuulu Kioton pöytäkirjaan), ja 
kyseisten päästöjen osuus vuonna 2005 oli 23 prosenttia kaikista liikenteen päästöistä ja 
6,3 prosenttia kokonaispäästöistä1;

2. kannattaa meneillään olevaa lainsäädäntöprosessia, joka koskee lentoliikenteen 
sisällyttämistä kasvihuonekaasujen eurooppalaiseen päästökauppajärjestelmään ja 
samankaltaisen lainsäädännön valmistelemista meriliikennealalle; kiinnittää kuitenkin 
huomiota siihen, että meriliikenteen mahdollisen päästökauppajärjestelmän luomisen 
myötä ei pitäisi rangaista kyseistä liikennemuotoa, joka (samoin kuin sisävesiliikenne) 
rasittaa vähiten ympäristöä, eikä suosia muita liikennemuotoja, jotka aiheuttavat 
vesiliikennettä suuremman taakan ympäristölle;

3. korostaa, että Euroopan unionin on tarjottava rahoitustukea Euroopan laajuisten 
verkkojen ensisijaisten hankkeiden toteuttamiseksi, mukaan lukien Euroopan 
rautatieliikenteen hallintajärjestelmä, ja annettava asianmukaiset ohjeet 
rautatieliikenteen valtiontuista; panee merkille, että voidakseen täyttää sitoumuksensa ja 
saavuttaakseen Kioton pöytäkirjaan liittyvät Euroopan unionin tavoitteet, sen on 
elintärkeää nykyaikaistaa rautateitä ja parantaa sen palveluja, jotta tästä 
liikennemuodosta tulisi houkuttelevampi käyttäjien kannalta; 

4. painottaa, että tuleville sukupolville voidaan taata kestävä liikennejärjestelmä vain 
yhdistämällä toimenpiteitä, kuten liikenteen välttämistä, entistä parempaa logistiikkaa ja 
ympäristöä säästävien liikennemuotojen ja polttoaineiden käyttöön liittyviä 
verotuksellisia kannustimia;

5. katsoo, että turvallisten, ympäristöystävällisten, tehokkaiden ja edullisten julkisten 
liikennejärjestelmien edistäminen sekä autojen yhteiskäyttö ja moottorittomat ajoneuvot 
ovat tärkeitä seikkoja, kun pyritään vähentämään liikenteen haitallisia 
ympäristövaikutuksia; 

6. korostaa, että autoille on säädettävä kunnianhimoisia ja sitovia 
hiilidioksidipäästörajoituksia, tehostettava niiden polttoaineen käyttöä ja tehtävä niistä 
sellaisia, että kaikilla on taloudellisia mahdollisuuksia käyttää niitä, ja kannustettava 
huolellista ja kestävää vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotantoa siten, että 
biomassaraaka-aineelle annetaan ehdoton etusija ottaen huomioon elintarviketuotannon 
ja metsänhakkuiden seuraukset; 

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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7. antaa tukensa tutkimukselle, joka on välttämätöntä kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi seitsemännessä puiteohjelmassa, ja rohkaisee komissiota tavoittelemaan 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien solmimista tutkimuksen ja kehityksen 
alalla, jotta voitaisiin kehittää kestävän, ympäristöä säästävän liikenteen edellyttämää 
tekniikkaa. 
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