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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval transpordi- ja 

turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et liikmesriigid on vastu võtnud oma riiklikud poliitikaraamistikud, mida 

komisjon hindas oma hiljutises teatises COM(2017)0652, milles märgiti, et 

elektrisõidukite laadimistaristuga seotud eesmärgid ja selle kasutuselevõtt on 

liikmesriigiti erinevad (25 liikmesriigist täidab direktiivis 2014/94/EL1 sätestatud 

riikliku poliitikaraamistiku nõudeid ainult kaheksa liikmesriiki) ning et kaks liikmesriiki 

ei esitanud oma riiklikku poliitikaraamistikku 16. novembriks 2016, nagu on ette nähtud 

direktiivi 2014/94/EL artiklis 3; 

B. arvestades, et transpordisektor on Euroopa Liidu süsinikdioksiidi heitkoguste peamine 

allikas ning ainus sektor, kus heitkogused jätkuvalt suurenevad; arvestades, et 

transpordisektori dekarboniseerimise 2050. aasta eesmärgi saavutamiseks on vaja, et 

ELi tasandil parandataks koordineerimist ELi, et tagada piisava alternatiivkütuste 

taristuvõrgu kasutuselevõtt; 

C. arvestades, et ELi transpordisektori CO2-heite vähendamisel tuleks järgida 

tehnoloogianeutraalsuse põhimõtet, tagades seeläbi võrdsed tingimused erinevatele 

puhta liikuvuse vähese heitega tehnoloogiatele ning toetades konkurentsil põhinevat 

keskkonda ja edasist innovatsiooni selles valdkonnas; 

1. rõhutab, et Euroopa Liidul on potentsiaali saada puhta transpordi vallas eestvedajaks 

ning olla selle ülemaailmse muutuse liider; märgib, et üleminek puhtale energiale pakub 

sellele sektorile hulgaliselt uusi kasvuvõimalusi ja suurendab Euroopa 

energiajulgeolekut; toonitab, et praegu toodetakse enam kui 65 % akutoitel elektrilisi 

sõidukeid ja laetavaid hübriidelektrisõidukeid väljaspool Euroopa Liitu ja uus liikuvus 

viib nihkeni vajatavates oskustes, mis tähendab, et liidus on väga oluline anda hoogu 

tööstuse elavdamisele ja uute kvaliteetsete töökohtade loomisele; usub, et on väga 

oluline anda hoogu liidu akutööstusele, milleks tuleks luua liidus kestlik akutootmine ja 

tagada täielikult ELi-põhine väärtusahel, kasutades samas vastavalt ringmajanduse 

põhimõttele ära akude ja tooraine ringlussevõtu potentsiaali; 

2. väljendab heameelt eespool nimetatud komisjoni teatise üle, milles käsitletakse 

alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu, kuid märgib, et riiklikud poliitikaraamistikud 

ei taga 2025. aastaks kavandatud alternatiivkütustel põhineva liikuvuse saavutamiseks 

piisavat alternatiivkütuste taristute kasutuselevõttu; kutsub seetõttu komisjoni üles 

nõudma, et liikmesriigid lisaksid oma riiklikesse poliitikaraamistikesse kohustuslikud 

miinimumeesmärgid, võttes ühtlasi arvesse alternatiivkütustel töötavate sõidukite 

kavandatavat ja tegelikku kasutuselevõttu ning tehnoloogilist arengut, aga ka eesmärki 

luua alternatiivkütuste üleeuroopaline taristuvõrk; 

3. märgib murega, et eesmärkide tase erineb liikmesriikide vahel märkimisväärselt; nõuab 

tungivalt, et liikmesriigid tagaksid piisava alternatiivkütuste taristu kiire kasutuselevõtu; 

palub, et liikmesriigid kujundaksid ja kohandaksid oma riiklikud poliitikaraamistikud 

just seda silmas pidades, võttes arvesse alternatiivkütustel töötavate sõidukite 

                                                 
1 ELT L 307, 28.10.2014, lk 1. 



 

PE622.172v02-00 4/7 AD\1155346ET.docx 

ET 

kavandatavat ja tegelikku kasutuselevõttu ning tehnoloogilist arengut; kutsub 

liikmesriike üles suurendama kasutuselevõtu jaoks tehtavaid jõupingutusi, seades 

selleks piisavalt kaugeleulatuvad eesmärgid; 

4. kutsub liikmesriike üles kiirendama elektromobiilsust käsitlevaid teadusuuringuid ning 

kasutama sel eesmärgil ELi rahalisi vahendeid täies mahus; väljendab heameelt 

komisjoni ettepaneku üle eraldada Euroopa Liidu rahalistest vahenditest veel 800 

miljonit eurot; rõhutab siiski, et piisavate avaliku ja erasektori investeeringute 

kasutuselevõtuks on vaja täiendavaid liidu ja liikmesriigi tasandi toetusvahendeid; 

5. märgib, et elektrifitseerimine on ELi transpordisektori CO2-heite vähendamisel ja ELi 

kliimaeesmärkide täitmisel oluline samm; rõhutab, et ELi kliimaeesmärkide täitmiseks 

on oluline keskenduda kõige tõhusamate olemasolevate vahendite kombineerimisele, 

kuna olemas on mitmeid vähese heitega valikuid, nagu elekter, täiustatud biokütus, 

vesinik ja veeldatud maagaas; nõuab seetõttu tehnoloogianeutraalse lähenemisviisi 

säilitamist koos samaaegse CO2-heite vähendamise tagamisega; 

6. kutsub põhivõrguettevõtjaid ja jaotussüsteemihaldureid üles tagama kohalike võrkude 

stabiilsust, võttes samas arvesse parema piiriülese liikumise vajadust, ning leevendama 

tulevasi energiatarbimise tippkoormusi; rõhutab, et elektrituru ümberkorraldamise 

käigus tuleks luua sobiv reguleeriv raamistik, mis tagaks võrgu stabiilsuse, 

taskukohased hinnad ja energiavarustuskindluse ning võimaldaks omatarbeks toodetud 

energia tarbimist, tarbimiskaja ja aktiivseid tarbijaid; toonitab seetõttu, kui tähtis on 

investeerida aruka laadimise tehnoloogiatesse, sealhulgas arukatesse võrkudesse, et 

minna edukalt üle puhtale energiale; 

7. rõhutab, kui oluline on tagada, et kõikidel asjaomastel osalistel, sealhulgas kohalikud 

omavalitsused, munitsipaalettevõtted ja teiste liikmesriikide osalised, oleks õiglane 

juurdepääs laadimispunktide arendamisele, haldamisele ja varustamisele, et vältida 

monopoolseid olukordi; kutsub komisjoni üles soodustama kõikidele osalistele vaba 

turulepääsu ning ergutama laadimispunktide kasutuselevõtu algatusi, et tagada 

tarbijatele energiatarnijate ja -allikate vaba valik; rõhutab, et taristulahendused peaksid 

olema turupõhised; nõuab tungivalt, et erinevate kütuste jaotusvõrgud ja üldsusele 

kättesaadavad elektrisõidukitele mõeldud laadimispunktid oleksid üldiselt rajatud 

turupõhiselt, tingimusel et turuosalised on võimelised pakkuma teenuseid mõistliku 

hinnaga ja õigeaegselt; 

8. toonitab, et vaja on sellist laiaulatuslikku era- ja avaliku sektori ühist laadimistaristut, 

mis võimaldaks elektrisõidukeid ja -rattaid laadida kodus ja töökohas, võttes arvesse, et 

nii avaliku kui ka erasektori investeeringud peavad vastama hoonete energiatõhususe 

direktiivi1 läbivaatamisel sätestatud miinimumnõuetele; 

9. rõhutab, et kuigi elektromobiilsuse edasine areng pakub digitaalseid võimalusi, nagu 

arukad võrgud, e-maksed ja ühenduvus muude kaasnevate teenustega, tekivad arukast 

laadimisest ja andmevahetusest uued probleemid, näiteks andmekaitse, süsteemide 

koostoime, tulevikukindlad süsteemid ja andmete vaba liikumine; 

10. tuletab meelde ühtlustatud turu säilitamise tähtsust, milleks on vaja edendada serverite 
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ja andmevormingute koostoimimist ning sõidukitele kehtestatud standarditud 

protokolle; peab tervitatavaks CEN-CENELECi hiljutisi saavutusi standardimise 

probleemi osalises lahendamises. 
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