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ETTEPANEKUD 

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

turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. toetab komisjoni 31. mail 2017 avaldatud teatist „Säästva liikuvuse suunas“ 

(COM(2017)0283), eelkõige seoses vajadusega taristu, energia ja digitaalvõrkude 

integreerimise ja nendesse valdkondadesse investeerimise kaudu kiiresti üle minna 

vähese heitega ja heitevabale maanteeliikuvusele, ühendvedudele, ühendatud 

liikuvusele ning ühendatud ja automatiseeritud sõidukite väljatöötamisele; tervitab 

komisjoni strateegilist lähenemist, et saavutada ühtne reguleeriv raamistik aina 

keerukamas maanteetranspordi valdkonnas; 

2. märgib, et transpordi CO2-heite vähendamisega on võimalik vähendada sõltuvust 

sissetoodavatest kütustest, asendades need puhtamate kodumaiste energiaallikatega; 

tuletab meelde, et: 

a) ELi maanteetranspordi sektor tekitab viiendiku ELi kasvuhoonegaaside (GHG) 

heitkogustest ja kasutab kütusena peaaegu täielikult naftat,  

b) ajavahemikus 2010–2050 suureneb reisijate maanteeveo maht eeldatavalt 42 % ja 

kaupade autoveo maht 60 % ning  

c) sajandi keskpaigaks tuleb transpordisektoris vähendada kasvuhoonegaaside heidet 

vähemalt 60 % võrreldes 1990. aasta tasemega ning jätkata sihikindlat tööd heiteta 

transpordisüsteemi saavutamiseks; 

rõhutab seetõttu vajadust jätkata jõupingutusi, et suurendada innovatsiooni ning 

meelitada erainvesteeringuid teadus- ja arendustegevusse, uute tehnoloogiate ja 

lahenduste turu arendamisse ning taristusse, samuti töötada välja vähese CO2-heitega 

transpordi teenuseid, nt ühistransport; peab oluliseks liikuvuse suunamist ning rõhutab, 

et sõiduki tõhususe normid ja taristu tuleb viia vastavusse CO2-heite eesmärkidega, mis 

sõiduki kasutusea jooksul tekkivat heidet arvestades vastavad Pariisi kokkuleppega 

võetud kohustustele; 

3. rõhutab veel kord ELi kohustust võidelda kliimamuutuste vastu vastavalt Pariisi 

kokkuleppele, ÜRO tegevuskavale aastani 2030 ning kliima- ja energiaraamistikule 

2030; tervitab juba vastuvõetud meetmeid, nagu kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud 

katsemenetluse (WLTP) katsetsükkel, samuti tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste 

(RDE) paketid, mille eesmärk on vähendada erinevust CO2-heite vähendamise 

eesmärkide ja liikluses tegelikult tekkivate heitkoguste vahel; palub, et komisjon jälgiks 

nende meetmete mõjusust ning vajaduse korral soovitaks täiendavaid parandusi; on 

seisukohal, et WLTP on õige suundumus sõiduautode kütusetarbimist ning CO2-

heitkoguste mõõtmist silmas pidades; 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kui analüüsida reisijatevedu transpordiliikide järgi, siis 

sõitude arvu järgi on isiklik sõiduauto endiselt peamine transpordivahend; 

5. peab oluliseks parandada Euroopas alternatiivsete heitevabade linnaliikluse vormide 

taristut; juhib tähelepanu vajadusele rahastada projekte, mis soodustavad kohalikku ja 
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piirkondlikku vähese CO2-heitega liikuvust, nagu näiteks linna rendiratastega seotud 

süsteemid; 

6. rõhutab, et sel eesmärgil on vaja kiiresti suurendada elektromobiilsuse ja 

alternatiivkütuste osa, kuna maanteetranspordist pärineb üks viiendik ELi heitkogustest, 

ja see kogus suureneb, samuti tuleb jälgida CO2-heitkoguseid ja nende alternatiivsete 

energiaallikate tootmise keskkonnamõju; peab oluliseks, et inimesi innustataks 

majanduslike stiimulite kaudu kujundama endas jätkusuutlikke liikumisharjumusi, 

samuti peab oluliseks teadlikkuse suurendamist eri transpordiliikide kasutamise 

mõjudest keskkonnale; võtab teadmiseks praegused rahalised ja mitterahalised tõkked, 

millega tarbijad elektrisõiduki ostmisel kokku puutuvad; tuletab meelde, et 

vähesaastavate kütuste aktsepteerimine lõppkasutaja poolt sõltub suuresti taristu 

kättesaadavusest ja juurdepääsetavusest; tunneb sellega seoses heameelt olemasolevate 

avaliku ja erasektori algatuste üle, mis võimaldavad laadimistaristu ettevõtjate vahelist 

rändlusteenust; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma kõik vajalikud meetmed, et 

hõlbustada Euroopas rändlust ja juurdepääsu laadimistaristule; 

7. on seisukohal, et selleks, et kiirendada vähese CO2-heitega kütuste turuosa 

suurendamist ning kasutada täiel määral ära nende positiivset mõju kliimamuutusele, on 

vaja luua stiimulid nende kasutamiseks ja neid kasutavate sõidukite väljatöötamiseks; 

kordab siiski, et Pariisi kokkulepet on võimalik täita üksnes juhul, kui transpordisektori 

tekitatud kasvuhoonegaaside heitekogus liigub sajandi keskpaigaks kindlalt nulli poole; 

rõhutab, et jätkates tehnoloogilise tüüplahenduse põhimõtte elluviimist, ei saa Euroopa 

maanteetransporti ümber muuta selliselt, et see areneks ökoloogilise ja majandusliku 

jätkusuutlikkuse suunas ning seetõttu tuleb üle minna ajamsüsteemide tõeliselt 

tehnoloogianeutraalsele hindamisele seoses tulevaste sõidukite väljatöötamisega, mis 

vastavad kõige erinevamatele liikuvusvajadustele; rõhutab, et on vaja sektoriülest 

jõupingutust, et kiirendada investeerimist vähese heitega kütuse taristusse, mis on 

alternatiivse energiaallikaga sõidukite laiema kasutuselevõttu ja kasutamise eeltingimus; 

8. märgib lisaks, et kuna igapäevased sõidud on keskmiselt väga lühikesed, on oluline luua 

kergliikluse (kõndimine, jalgrattasõit jne) taristu, et pakkuda inimestele alternatiiv 

maanteetranspordile; 

9. juhib tähelepanu asjaolule, et prognooside kohaselt kasvab reisijatevedu 2050. aastaks 

40 % võrra, eelkõige puudutab see õhutranspordi sektorit (+ 58 %), mille tulemusena 

suureneb kasvuhoonegaaside heitkogus aastatel 2030–2050 võrreldes 1990. aasta 

tasemega 15 % ; 

10. märgib, et tulevaste liikuvus- ja transpordistrateegiate raames, seoses uute lahendustega 

jagamis- ja koostöömajanduses, tuleb tunnistada investeerimispotentsiaali 

maapiirkondades; 

11. märgib, et varasemad ja käimasolevad projektid, nagu transpordi töökava, Euroopa 

ühendamise rahastu ja Euroopa maapiirkondade ühistranspordiga ühendatud säästev 

jagatud liikuvus (SMARTA), sisaldavad endas elemente arukate külade loomiseks, 

sealhulgas tõhusama ja arukama uksest-ukseni logistika väljaarendamiseks, 

uuenduslikke kontseptsioone liikuvuse kui teenuse organiseerimiseks, aruka uue 

põlvkonna liiklustaristu loomiseks, ühendatud ja automatiseeritud transpordi ning aruka 

linnalise liikumiskeskkonna korraldamiseks (transport linna ja linnast välja); 
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12. tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon on samuti loonud ühenduse ringmajandusega, 

pannes erilist rõhku haruldastele materjalidele ja akudele; soovitab komisjonil sellega 

seoses põhjalikumalt hinnata akude tootmise ja ringlussevõtu ökoloogilist jalajälge, et 

saada täielik ülevaade akuga elektrisõidukite keskkonnamõjust ja muuta sel moel eri 

ajamsüsteemide olelusringi jätkusuutlikkuse võrdlemine lihtsamaks; 

13. rõhutab võimalikke eeliseid, mida võib anda sõidukiakude teistkordne kasutamine, nt 

nutivõrgu ja arukate eluaseme salvestite puhul, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles toetama rahastamiskavade kaudu teadusuuringuid ja katseprojekte selles 

valdkonnas; 

14. toetab digitaaltehnoloogiate kasutamise suurendamist põhimõtte „saastaja maksab“ 

rakendamisel, näiteks sõidukite keskkonnatoimest lähtuva elektroonilise teemaksu 

kogumise ja e-piletite süsteemi puhul; rõhutab, et teemaksusüsteemi ühtlustatud 

raamistikus tuleks arvesse võtta nii kasvuhoonegaaside kui ka saasteainete heidete seost 

keskkonnatoimega, et saata selged ja tasakaalustatud signaalid uute sõidukite 

arendamiseks; rõhutab aga, et need eeskirjad peavad olema teekasutajate jaoks selged ja 

läbipaistvad; rõhutab seotud liikuvuse ja automatiseeritud transpordilahenduste soodsat 

mõju keskkonnale ja ohutusele linnapiirkondades, nagu liiklusvoogude optimeerimine 

ja parkimiskohta otsivate autode liikluse vähendamine, ning kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles toetama linnu vajaliku tehnoloogia kasutuselevõtmisel; rõhutab siiski, 

et autonoomse juhtimise väljaarendamise tulemuseks ei tohiks olla üksiku transpordi 

või ummikute suurenemine; on seisukohal, et uusi transporditeenuseid, nagu autode 

ühiskasutus ja liikuvus kui teenus (Mobility as a Service – MaaS), tuleks käsitada kui 

transpordiliike, mis on vähemalt sama head või koguni eelistatumad kui autode 

eraviisiline kasutamine; tunneb heameelt komisjoni suuniste üle linnadele, mis 

käsitlevad sõidukitele seatud eeskirju juurdepääsuks linnapiirkondadele; rõhutab siiski, 

et ühtse transpordipiirkonna killustatuse vältimiseks tuleb Euroopa tasandil rohkem ära 

teha; osutab sellega seoses transporditaristu projektide rahastamise tähtsusele 

kliimaeesmärkide saavutamiseks ja piiriülese koostöö tähtsusele liikmesriikide vahel; 

on seisukohal, et ELi vahendite eraldamisel transpordile peaks üks 

rahastamiskõlblikkuse kriteeriume olema projekti sobivus kliimaeesmärkide 

saavutamiseks; 

15. rõhutab, et Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel suurendavad maanteeveod õhu- ja 

mürasaastet, millel on negatiivne mõju inimeste tervisele, eriti linnapiirkondades; 

rõhutab, et EL-28 riikides põhjustavad tahked osakesed hinnanguliselt 399 000 

enneaegset surma aastas; lämmastikoksiidide puhul on vastav näitaja 75 000 ja osooni 

puhul 13 600; juhib tähelepanu asjaolule, et üle 30 % Euroopa elanikkonnast puutub 

kokku maanteeliikluse müratasemega, mis on suurem kui normiks olev 55 dB(A); 

nõuab tõhusat strateegiat selliste saasteainete, nagu NOx, NO2 ja tahked osakesed, 

taseme vähendamiseks ning rõhutab, et transpordist tulenevat õhusaasteainete heidet 

tuleb oluliselt vähendada; 

16. tuletab meelde inimeste ja ahvide peal läbi viidud kohutavaid heitgaasi-katseid; need 

viis läbi Euroopa keskkonna ja tervise uurimisrühm (European Research Group of 

Environment and Health in the Transport Section — EUGT), mida rahastavad suured 

autoettevõtjad; tuletab meelde, et see ei ole autotööstuse esimene selline skandaal; 

nõuab, et kõik teadusuuringud, millest saadakse teavet ELi poliitika kujundamisel, 
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oleksid autotööstusest täiesti sõltumatud, see kehtib ka rahastamise ja alltöövõtu kohta; 

17. märgib, et tarbijatele sõiduautode kohta teabe andmine on hädavajalik, et kiirendada 

CO2-heite vähendamist liikluses, ning nõuab seepärast parandatud andmeid sõidukite 

heitkoguste ja kütusekulu kohta, sealhulgas standardiseeritud, nähtavat ja selget 

sõidukite märgistust, et anda tarbijatele võimalus teha teadlikke valikuid, innustada 

muutusi ettevõtjate ja üksikisikute käitumises ning edendada puhtamat liikuvust; 

rõhutab, et asjakohasem teave võimaldab ka avaliku sektori asutustel kasutada 

keskkonnahoidlikke riigihankeid ja muudab selle menetluse lihtsamaks; tunneb 

heameelt komisjoni soovituse (EL) nr 2017/9481 üle, paludes komisjonil kaaluda ka 

autode märgistamist käsitleva direktiivi 1999/94/EÜ2 läbivaatamist; 

18. nõuab arvestamist maanteetranspordi keskkonnaalaste ja sotsiaalsete väliskuludega ning 

neid kajastavate hinnasignaalide viimist tarbijani; 

19. rõhutab, et keskkonnasõbralike sõidukite direktiivis tuleb arvesse võtta kohalike 

omavalitsuste ja piirkondlike ametiasutuste vajadusi ning nende käsutuses olevaid 

ressursse, et oleks võimalik direktiivi potentsiaali täielikult ära kasutada, eelkõige 

keerukates probleemides ja halduskoormuse küsimustes; 

20. väljendab heameelt komisjoni kohustuse üle esitada 2. maiks 2018 õigusakti ettepanek 

CO2-heitkoguste ja raskeveokite kütusekulu standardite kohta, mis peaks olema 

ambitsioonikas, realistlik ja põhinema sõiduki energiatarbimise arvutamise vahendi 

(Vehicle Energy Consumption Calculation Tool –VECTO) abil kogutud andmetel, 

eesmärgiga tagada sidusad raskeveokeid käsitlevad õigusaktid; rõhutab, et VECTO 

tuleb kiiresti ja korrapäraselt ajakohastada, et tagada täpne ja kiire arvestus uute, sõiduki 

tõhusust parandavate tehnoloogialahenduste üle; 

21. rõhutab, et maapiirkondade liikuvus erineb olulisel määral linnaliikuvusest, seda mitte 

ainult kauguste ja ühistranspordi kättesaadavuse poolest, vaid ka keskkonna- ja 

majanduslike tegurite poolest, nagu saasteainete heite madalam keskkonnasurve, 

väiksem keskmine sissetulek ja suuremad tõkked taristusse investeerimisel; rõhutab, et 

olulise ajakohastamise juures tuleb sotsiaalselt õiglasele puhtamale energiale ning 

Euroopa liikuvuse ja transpordi digitaliseerimisele üleminekul arvesse võtta 

maapiirkondade eripära, sest nendes valdkondades mõjutavad uued sotsiaalsed, 

tehnoloogilised ja majanduslikud muutused transpordi- ja liikuvussüsteemi tervikuna; 

rõhutab, et komisjon peaks seepärast järgima valdkonnaülest lähenemisviisi, et tagada 

integreeritud, transpordi ja liikuvusega seotud arukate külade algatuse tõrgeteta 

rakendamine, innustades selliste digitaalsete platvormide kasutamist, mis suurendavad 

maaelu liikuvust ning tagavad puhtama ja tervislikuma keskkonna; nõuab, et 

maapiirkondade keskuste ja võrkude eritehnoloogilised parandused toimuksid võrdsetel 

tingimustel; 

                                                 
1 Komisjoni 31. mai 2017. aasta soovitus (EL) 2017/948, milles käsitletakse ühtlustatud ülemaailmse 

kergsõidukite katsetamise meetodi kohaselt tüübikinnituse andmisel mõõdetud kütusekulu ja CO2-heite väärtuste 

kasutamist tarbijatele teabe andmisel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 1999/94/EÜ 

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 3525 all), ELT L 142, 2.6.2017, lk 100). 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiiv 1999/94/EÜ, milles käsitletakse 

kütusesäästuga ja süsinikdioksiidi heitmetega seotud andmete tarbijale kättesaadavust uute sõiduautode 

turustamisel, EÜT L 12, 18.1.2000, lk 16. 
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22. rõhutab, et raskete kaubaveokite CO2-ga seotud eesmärkide ambitsioonikuse tase peab 

olema kooskõlas tulevaste püüdlustega vähendada saasteainete heidet, nt 7 euro piires, 

ning kaalu ja mõõtmeid käsitleva direktiivi 2015/7191 nõuetega; rõhutab, et VECTO 

tuleb kiiresti ja korrapäraselt ajakohastada, et tagada täpne ja kiire arvestus uute, sõiduki 

tõhusust parandavate tehnoloogialahenduste üle; 

23. märgib, et kabotaažveod moodustavad vaid väikese osa kogu autokaubaveost ning 

rõhutab, et kabotaažvedude suhtes kehtestatud piirangud ei tohiks kaasa tuua tühisõitude 

arvu suurenemist, mis vähendab tõhusust ja millel on kahjulik mõju keskkonnale. 

  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/719, millega muudetakse nõukogu 

direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja 

rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass, ELT L 

115, 6.5.2015, lk 1.  
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