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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. väljendab heameelt seoses komisjoni 

teatisega Euroopa lennundusstrateegia 

kohta ja selles väljendatud sooviga leida 

hoovad sektori arengu hoogustamiseks, 

leida uusi turuvõimalusi ja lammutada 

tõkked, samuti komisjoni ettepanekutega 

uute probleemide ettenägemiseks ja 

lahendamiseks, tuginedes ühtsele 

üleeuroopalisele nägemusele ning 

arendades kaasaegseid õigusraamistikke; 

on veendunud vajaduses lähtuda pikemas 

perspektiivis terviklikumast ja 

ambitsioonikamast käsitlusest, et anda 

vajalik impulss jätkusuutliku ja 

konkurentsivõimelise Euroopa 

lennundussektori arenguks; 

1. võtab teadmiseks komisjoni teatise 

Euroopa lennundusstrateegia kohta ja 

selles väljendatud soovi teha kindlaks 

vahendid sektori positsioneerimiseks, 

leides ELi transpordipoliitikas uusi 

võimalusi säästvaks arenguks, samuti 

tema ettepanekud uute probleemide 

ettenägemiseks ja lahendamiseks, 

tuginedes ühtsele üleeuroopalisele 

nägemusele ning arendades kaasaegseid 

õigusraamistikke; on veendunud vajaduses 

lähtuda pikemas perspektiivis 

terviklikumast ja ambitsioonikamast 

käsitlusest, et anda vajalik impulss 

jätkusuutliku Euroopa lennundussektori 

arenguks ühe transpordiliigi piires ja eri 

transpordiliikide vahel ausa konkurentsi 

tagamise nimel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. tuletab meelde, et õhuruum on samuti 

osa ELi ühtsest turust ning et igasugune 

selle ebatõhusast kasutamisest tingitud 

killustumine ja liikmesriikide tavade 

erinevused (seoses näiteks 

toimimismenetluste, maksude ja 

lõivudega) pikendavad lennuaegu, 

põhjustavad hilinemisi, täiendavat 

kütusekulu ja CO2 heitkoguste 

suurenemist, ning lisaks kahjustavad ka 

ülejäänud turgu ja ELi konkurentsivõimet; 

11. tuletab meelde, et õhuruum on samuti 

osa ELi ühtsest turust ning et igasugune 

selle ebatõhusast kasutamisest tingitud 

killustumine ja liikmesriikide tavade 

erinevused (seoses näiteks lennuliikluse 

juhtimissüsteemide riigipiiride ülese 

killustatusega, koordineerimata riigi ja 

ELi toetustega, mis põhjustavad 

võidujooksu investeeringutele ja ebaausat 

konkurentsi, toimimismenetlustega, 

vabastustega petroolimaksust, piletitite 

käibemaksuga, kasvuhoonegaasipõhiste 

lõivude puudumisega) pikendavad 

lennuaegu, põhjustavad hilinemisi, 

täiendavat kütusekulu ja CO2 heitkoguste 

suurenemist, ning lisaks kahjustavad ka 

ülejäänud ühendvedude turgu ning seavad 

ohtu ELi säästva transpordi poliitika 

eesmärgid ja sihid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. märgib, et vastavalt määruse (EÜ) nr 

551/2004 artiklile 3 nähakse ette, ilma et 

see piiraks liikmesriikide suveräänsust 

nende õhuruumis, kehtestada ühtne 

Euroopa ülemine lennuinfopiirkond 

(EUIR), ning kutsub komisjoni üles seda 

sätet rakendama, kuna see aitab ületada 

piirkondlikke kitsaskohti ja võimaldab 

ettenägematute olukordade või 

lennuliikluse häirete korral pakkuda 

katkematult lennuteenuseid kõige 

tihedamini kasutatavates õhuruumi osades; 

on veendunud, et EUIR võimaldab 

järkjärgult välja kujundada nn 

üleeuroopalise õhukiirtee, mis oleks 

järjekordne samm ühtse Euroopa taeva 

algatuse elluviimise ja ELi õhuruumi 

kulutõhusa majandamise suunas; 

väljendab heameelt lennuliikluse 

korraldamise valdkonnas tõhususe 

tõstmisel ning kulude ja heitkoguste 

vähendamisel siiani saavutatu üle, eelkõige 

tänu võrgustiku haldaja tegevusele, ning 

kutsub liikmesriike üles funktsionaalsete 

õhuruumiosade piiritlemist viivitamata 

lõpule viima, et veelgi soodustada ühtse 

Euroopa taeva algatuse elluviimist; 

12. märgib, et vastavalt määruse (EÜ) nr 

551/2004 artiklile 3 nähakse ette, ilma et 

see piiraks liikmesriikide suveräänsust 

nende õhuruumis, kehtestada ühtne 

Euroopa ülemine lennuinfopiirkond 

(EUIR), ning kutsub komisjoni üles seda 

sätet rakendama, kuna see aitab ületada 

riigipiire ja võimaldab ettenägematute 

olukordade või lennuliikluse häirete korral 

pakkuda katkematult lennuteenuseid kõige 

tihedamini kasutatavates õhuruumi osades; 

on veendunud, et EUIR aitab järk-järgult 

ellu viia ühtse Euroopa taeva algatuse ja 

ELi õhuruumi kulutõhusa majandamise; 

väljendab heameelt lennuliikluse 

korraldamise valdkonnas tõhususe 

tõstmisel ning väliskulude, lennujaamades 

tekkiva müra ja heitkoguste vähendamisel 

siiani saavutatu üle; rõhutab eelkõige, et 

võrgustiku haldaja tegevus on oluline, ning 

kutsub liikmesriike üles funktsionaalsete 

õhuruumiosade piiritlemist viivitamata 

lõpule viima, et veelgi soodustada ühtse 

Euroopa taeva algatuse elluviimist; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. võtab teadmiseks lennundussektori 

tekitatud CO2 heite; rõhutab, et on juba 

võetud ja võetakse arvukalt meetmeid CO2 

ja kasvuhoonegaaside heitkoguste 

piiramiseks, nii tehniliselt, arendades 

alternatiivsete kütuste kasutamist ja 

kergemaid õhusõidukeid, kui ka 

poliitiliselt, täites rahvusvahelisi 

kokkuleppeid; tervitab 6. oktoobril 2016. 

aastal toimunud ICAO 39. assambleel 

saavutatud kokkulepet, millega võeti vastu 

ülemaailmne turupõhine meede 

rahvusvaheliste lendude heitkoguste 

piiramiseks, ning 65 riigi võetud kohustust 

ühineda 2027. aastaks meetme vabatahtliku 

etapiga, mis tähendab kohustust vähendada 

2035. aastaks umbes 80% võrra seda osa 

heitkogustest, mis ületab 2020. aasta taset; 

rõhutab, et tähtis on jätta ka pärast 31. 

detsembrit 2016 jõusse erand, mis 

saastekvootidega kauplemise süsteemi 

kohaselt kehtestati heitkogustele, mis 

tekivad ELi toimimise lepingu artiklis 349 

määratletud äärepoolseimate piirkondade 

lennujaamadesse saabuvatel ja neilt 

väljuvatel lendudel; tervitab komisjoni 

kavatsust vaadata selle kokkuleppe 

valguses läbi ELi meetmed lennunduse 

CO2 heitkoguste piiramiseks; 

29. rõhutab, et tuleb vähendada kõigi 

asjaomaste kasvuhoonegaaside heidet, 

mis tekivad lennundussektori kasvu tõttu; 

rõhutab, et on juba võetud ja võetakse 

arvukalt meetmeid CO2 ja 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

piiramiseks, nii tehniliselt, arendades 

alternatiivsete kütuste kasutamist ja 

kergemaid õhusõidukeid, kui ka 

poliitiliselt, täites rahvusvahelisi 

kokkuleppeid; võtab teadmiseks 6. 

oktoobril 2016. aastal toimunud ICAO 39. 

assambleel saavutatud kokkuleppe, millega 

võeti vastu ülemaailmne turupõhine meede 

rahvusvaheliste lendude heitkoguste 

piiramiseks, ning 65 riigi võetud kohustuse 

ühineda 2027. aastaks meetme vabatahtliku 

etapiga, mis tähendab kohustust vähendada 

2035. aastaks umbes 80% võrra seda osa 

heitkogustest, mis ületab 2020. aasta taset; 

innustab komisjoni kehtestama 

täiendavaid ulatuslikke meetmeid 

lennundussektori tekitatava 

kasvuhoonegaasiheite vähendamiseks; 

Or. en 


