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ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja 

turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:  

1. rõhutab üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) taristuvõrgu ja logistika arendamise 

omavahelist seotust ning võimalusi, mida võrgud võivad pakkuda tulemuslikkuse ja 

mitmeliigilise transpordi paremaks muutmise seisukohast, seda ka juba olemasoleva 

füüsilise ja digitaalse taristu parema kasutamise ja hooldamise kaudu; on seisukohal, et 

TEN-T koridoride kontekstis logistika tulemuslikkuse parandamiseks võetavate 

liikmesriikide ja komisjoni meetmete lähtepuntiks peaks olema olemasolevate 

võrkudevaheliste ühenduste, rajatiste ja taristu paremaks muutmine; 

2. rõhutab, et ELis pärineb transpordisektorist ligikaudu üks neljandik kasvuhoonegaaside 

heitkogustest ning et praeguste suundumuste ja vastuvõetud poliitiliste meetmete alusel 

prognoositakse ajavahemikul 2010–2050 kaubavedude (sealhulgas rahvusvahelise 

laevanduse) suurenemist ligikaudu 70% võrra; rõhutab seetõttu, et TEN-Td tuleks pidada 

otsustava tähtsusega vahendiks Euroopa transpordipoliitika CO2-heite vähendamise 

eesmärgi saavutamisel, mis võib anda olulise panuse COP21 Pariisi kokkuleppe – mille 

hiljutine ratifitseerimine ELi poolt tõi kaasa selle jõustumise – eesmärkide ja liidu 

pikaajaliste kliimaeesmärkide saavutamisse; rõhutab sellega seoses rahvusvaheliste 

organite ja ülemaailmsete meetmete rolli transpordi ülemaailmse keskkonnamõju 

vähendamisel; 

3. palub komisjonil hinnata, kas oleks võimalik kehtestada üksainus standardmeetod 

kasvuhoonegaaside heitkoguste mõõtmiseks kogu tarneahela ulatuses kõikide 

transpordiliikide jaoks; 

4. on seisukohal, et ELi peamine väljakutse logistika valdkonnas on kaubavedude 

keskkonna- ja tervisemõju minimeerimine, eelkõige kaupade autovedude puhul, mille 

osaks langeb ligikaudu neljandik maanteetranspordi kasvuhoonegaaside heitkogustest, 

vähendades õhu- ja mürasaastet ning suurendades tõhusust vastavalt Pariisi kokkuleppele;  

5. peab oluliseks tagada, et logistika arendamine ei põhjustaks elutingimuste halvenemist, 

eriti inimeste jaoks, kes juba kannatavad kõrge saastetaseme all, ning tuletab meelde, et 

taristuprojektide hindamisel tuleb võtta arvesse sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja 

majanduslikke aspekte, järgides täielikult ELi õigusakte ja eelkõige keskkonnamõju 

hindamise direktiivi, mille liikmesriigid peaksid nõuetekohaselt üle võtma, rakendama ja 

jõustama; 

6. rõhutab vajadust tagada, et kavandatav taristu vastaks säästva logistika tegelikele 

vajadustele ja et see ei tekitaks talumatut koormust keskkonnale; rõhutab sellega seoses, et 

bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja ELi kaitse-eesmärkide saavutamine tuleks palju 

paremini integreerida TEN-T kavandamisse ja rakendamisse; 

7. rõhutab, et tehnoloogiline innovatsioon pakub võimalusi kiiremaks ja odavamaks 

üleminekuks tõhusamale ja säästvamale transpordisüsteemile Euroopas, keskendudes 

kolmele peamisele tegurile: uudsete mootorite, materjalide ja mudelite kasutamine 

suurendab sõidukite jõudlust, uudsete kütuste ja jõuseadmete kasutuselevõtt võimaldab 

energiat puhtamalt kasutada, eriti kuna 95% ELi transpordisektoris kasutatavast energiast 
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on naftapõhine, ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtt aitab 

transpordivõrke paremini kasutada; usub seda arvesse võttes, et fossiilkütuste asendamine 

transpordi energiavarustuses parandab sektori keskkonnatoimet, ning et seetõttu tuleks 

kaaluda selliseid meetmeid nagu stiimulikavad kiireks tagasipöördumiseks rasketelt 

tarbesõidukitelt ja raskeveokitelt puhtamatele ja alternatiivsetele jõuseadmetele või 

meetmed veeldatud maagaasi kasutamiseks alternatiivina diislikütusele ja 

üleminekukütusena, et vähendada kaupade autoveo heitkoguseid ajani, mil 

konkurentsivõimeliseks muutuvad alternatiivsed jõuseadmed, nagu akudel töötavad 

elektrilised ja kütuseelement-ajamid; 

8. kutsub komisjoni üles parandama raudtee-kaubaveoteenuste konkurentsivõimet täielikult 

koostalitlusvõimeliste ja omavahel ühendatud raudteevõrkude abil ning tagades 

ettevõtjatele võrdse juurdepääsu, ning tegema sedasama sisevee-, mere-jõe-, mere- ja 

õhutranspordi puhul, võimaldades igal transpordiliigil toimida võrdväärsetes tingimustes, 

ning nõuab tungivalt, et komisjon edendaks mitmeliigilist transporti ja ühendvedusid; 

juhib samuti tähelepanu sellele, et ümbersuunamiste ja kaubaveologistika tõhusamaks ja 

säästvamaks muutmiseks tuleb võtta kõikides transpordivõrkudes meetmeid selleks, et 

tagada sujuvad ühendused kasutatavate eri transpordiliikide vahel, lihtsustada teenuseid ja 

tagada, et need oleksid usaldusväärsed, ning kõrvaldada seadusandlikud, tehnilised ja 

talitluslikud tõkked; on sellega seoses seisukohal, et komisjon peaks kavandama 

mitmeliigiliste vedude jaoks elektroonilise teabevahetuse ja vedude haldamise raamistiku 

(e-kaubaveod), tänu millele oleks teabevahetus äriühingute ja ametiasutuste vahel lihtsam, 

paberivaba, sujuv ja läbipaistev; 

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama üldist ohutust kahjustamata rohkem 

tõhusaid meetmeid ja stiimuleid selleks, et ergutada raudteeveo-ettevõtjaid võitlema 

raudtee-kaubaveoga kaasneva müra vastu, võttes arvesse mürasaaste kahjulikke 

tervisemõjusid, eriti kuna ELis puutub eelkõige linnapiirkondades peaaegu seitse miljonit 

inimest kokku piirmäära ületava raudteemüraga; kutsub komisjoni sellega seoses üles 

kehtestama raudtee-kaubaveoga kaasneva müra piirnorme; 

10. rõhutab vajadust keskendada peamised jõupingutused raudteede taaselustamisele ning 

siseveeteede tugevdamisele ELi säästva transpordi strateegia prioriteedina; usub, et kuna 

majanduskriisi algusest saadik on eelkõige raudtee pidevalt oma turuosa kaotanud, 

peaksid liikmesriigid ja komisjon pakkuma välja uued ja mittediskrimineerivad algatused, 

mille eesmärk on toetada selle sektori arengut kogu Euroopas; tuletab komisjonile ja 

liikmesriikidele meelde 2011. aastal avaldatud transpordipoliitika valges raamatus 

(COM(2011)0144) sätestatud ambitsioonikaid eesmärke, mis hõlmavad eesmärki suunata 

2030. aastaks 30% ning 2050. aastaks 50% üle 300 km pikkustest kaupade autovedudest 

ümber raudteele või siseveeteedele; 

11. rõhutab meresadamate ja muude transpordiliikide, eriti raudteetranspordi vaheliste 

ühenduste olulisust selleks, et ergutada keskkonnasõbralikumate transpordiliikide 

kasutamist, edendada koostalitlusvõimet ja vähendada CO2 heitkoguseid; kutsub 

komisjoni üles keskenduma ühenduste parandamisele selliste meresadamatega, mis 

üritavad arendada ühendusi raudtee- ja TEN-T koridoridega; 

12. rõhutab, kui oluline on investeerida nn viimase kilomeetri logistikasse ja 

keskkonnasäästlikumatesse logistikasõlmedesse, eelkõige linnapiirkondades ja sadamates, 
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et saavutada linnakeskuste parem ühendamine põhikoridoridega, arvestades, et enamus 

sõitudest algavad ja lõpevad linnapiirkondades, ning teha jõupingutusi haldus- ja 

tollivormistusmenetluste lihtsustamiseks, et säästa üldist transpordiaega ja kulusid; juhib 

tähelepanu siseveelaevanduse ja TEN-T merelise mõõtme potentsiaalile transpordisektori 

keskkonnamõju vähendamiseks; 

13. kutsub komisjoni üles soodustama elektriliste transpordiliikide ning selleks vajaliku taristu 

arendamist kogu TEN-T võrgu ulatuses ja eelkõige linnakeskustes, et soodustada selliste 

uuenduslike transpordisüsteemide arendamist, mis hõlmavad näiteks elektrisõidukite ja 

taastuvate energiaallikate kasutamist, ning alternatiivkütuste ja selleks vajaliku taristu 

arendamist; rõhutab, et elektriliste kergete tarbesõidukite kasutamine nn viimase 

kilomeetri logistikas vähendab üldisi CO2 heitkoguseid ning eelkõige kohalikke 

saasteainete heitkoguseid ja müratasemeid ning aitab seega parandada linnaõhu kvaliteeti; 

rõhutab seetõttu vajadust laadimistaristu järele logistikasõlmedes; 

14. rõhutab, et teadusuuringud ja innovatsioon võivad anda panuse keskkonnahoidliku ja 

digiteeritud logistika arendamisse ning IT-süsteemide ja -teenuste suurema 

koostalitlusvõime ja omavahelise ühendatuse tagamisse;  

15. rõhutab, kui oluline on transpordi- ja logistikasektori jaoks digitaalse ühtse turu 

väljakujundamine ning eelkõige kõrge kättesaadavuse, töökindluse ja stabiilsusega 

ühenduvuse pakkumine kogu TEN-T võrgu ulatuses ja raudteekoridoride ääres; 

16. kutsub komisjoni üles sõnastama tihedas koostoimes energiatehnoloogia strateegilise 

kavaga (SET-kava) transpordisektori uut innovatsiooni- ja rakendusstrateegiat, et määrata 

kindlaks sobivad juhtimis- ja rahastamisvahendid ning tagada teadustöö tulemuste kiire 

rakendamine; 

17. kuna keskkonnasõbralikumate transpordilahenduste edendamisel etendab olulist rolli 

teenuste digiteerimine, kutsub komisjoni üles lihtsustama, seda ka sidusa seadusandliku 

lähenemisviisi kaudu ELi tasandil, juurdepääsu koridoride liiklusvooge ja mitmeliigilise 

transpordi kasutamist puudutavatele andmetele ning selliste andmete jagamist, eelkõige 

VKEde jaoks, ning tagama selle sektori kohalike ettevõtete ja avaliku sektori asutuste 

suuremat osalemist, et parandada tarneahela juhtimist ning kasutada ressursse ja taristut 

tõhusamalt, sealhulgas parimate tavade vahetamise kaudu; rõhutab, et selliste osaliste 

juurdepääs nendele liiklusvoogude andmetele nagu digitaalsete kaardi- ja 

navigatsiooniteenuste osutajad, on ülioluline selleks, et muuta võimalikuks ühendveod, 

tõhusamad marsruudid, sõidukite automatiseeritud juhtimine ja intelligentsed 

transpordisüsteemid ning konvois sõitmine (eri sõidukite rühmitamine) kaupade autoveo 

puhul, millest viimane võimaldab paremini teise tuules sõita ning seega vähendada 

heitkoguseid ja suurendada maanteede läbilaskevõimet; 

18. juhib tähelepanu sellele, et transpordikorraldus on praegu seotud transpordiliigiga ja 

kuulub eri rahvusvaheliste organite (nagu Rahvusvaheline Mereorganisatsioon või 

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon) pädevusse; märgib lisaks, et 

mitmeliigilise transpordisüsteemi üldine järelevalve ja arendamine on komplitseeritud, 

kuna selles on palju osalisi; 

19. soovitab muuta kõikide uute kaubaveokite tüüpide puhul kohustuslikuks väikese, 

teaduslikult põhjendatud tolerantsipiiriga alkolukkude paigaldamise; 
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20. kutsub komisjoni üles eraldama rohkem ressursse ning kasutama suuremal määral ära ELi 

vahendite sünergiat, eelkõige projektide puhul, millega püütakse vähendada 

transpordisektori keskkonnamõju üldiselt ning eelkõige kaubaveo puhul, samuti selliste 

säästvate suurema riskiga projektide puhul, mis võivad olla erainvestorite jaoks vähem 

atraktiivsed; 

21. kutsub komisjoni üles võtma arvesse täppisajastatud tavade leviku mõju keskkonnale, 

arvestades, et need suurendavad liiklevate sõidukite arvu; 

22. rõhutab vajadust ühendada väljuva ja tagastuslogistika operatsioonid, eeskätt arvestades 

järkjärgulist liikumist ringmajanduse suunas, et vähendada liikluses olevate sõidukite 

üldist arvu. 
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