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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval transpordi- ja 

turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et kooskõlas eesmärgiga viia hukkunute arv nullini tahab komisjon, et ühes 

aastas liikluses hukkunute arv oleks ELis 2020. aastal poole väiksem kui 2010. aastal; 

arvestades, et hukkunute ja vigastatute koguarvu vähenemine on hiljuti peatunud, sest 

2016. aastal kaotas ELi maanteedel elu enam kui 25 000 inimest ja raskelt vigastada sai 

veel 135 000 inimest; 

B. arvestades, et on juba tõendatud, et täiustatud juhiabisüsteemid, nagu sõidurajalt 

kõrvalekaldumise hoiatus ja automaatne hädapidur, parandavad liiklusohutust ja 

vähendavad ränkade õnnetuste arvu; 

C. arvestades, et ühiskond aktsepteerib seda tehnoloogiat ainult siis, kui isejuhtivate autode 

arendus on turvaline; arvestades, et enamiku liiklusõnnetuste puhul peetakse 

põhipõhjuseks inimlikku eksimust ning seega peaksid automatiseeritud ja isejuhtivad 

autod liiklusohutust märgatavalt suurendama; arvestades, et meie linnades on suured 

liikuvusega seotud probleemid, mida halvendavad veelgi saaste ja kliimamuutused; 

arvestades, et isejuhtivate sõidukite abil võivad saada liikuda ka need, kes ise juhtida ei 

saa, nendega soodustatakse ühissõidukite ja ühisautode kasutamist ja optimeeritakse 

tänu liiklusummikute leevendamisele taristu kasutamist, sest isejuhtivad auto ei vaja nii 

palju linnalähiparklaid, suurendatakse kütusesäästlikkust ja soodustatakse alternatiivsete 

energiaallikate kasutamist, mis aitab saavutada 2030. kliima- ja energiaeesmärke ning 

täita ELil Pariisi kokkuleppest tulenevaid kohustusi; arvestades, et automatiseeritud 

liikuvus võib aidata kaasa ELi eesmärkide saavutamisele, sest tööstusharu muutub 

tugevamaks ja konkurentsivõimelisemaks, tekivad töökohad ja suureneb majanduskasv; 

D. arvestades, et 23. novembri 2017. aasta teatises Euroopa energiavõrkude tugevdamise 

kohta (COM(2017)0718) loetles komisjon transpordi sektorite hulgas, mille puhul on 

CO2-heite vähendamiseks tingimata vaja elektrienergiat; arvestades, et seetõttu tuleks 

toetada taastuvatel energiaallikatel põhinevat elektromobiilsust ning samal ajal järk-

järgult loobuda fossiilkütuste kasutamisest, et minna kasvuhoonegaasidevabale 

majandusele üle kiiremini, hiljemalt 2050. aastaks; 

E. arvestades, et kõnealuste tehnoloogiate kasutamisega seotud eetiliste küsimuste tõttu 

tuleb välja töötada suunised tehisintellekti kasutamiseks ning garantiisüsteemid, millega 

tagada tekkivate eetiliste probleemide sidus käsitlemine; 

F. arvestades, et komisjoni prognoosi järgi kasvab uus, automatiseeritud ja 

andmesideühendusega sõidukite turg hüppeliselt ning 2025. aastaks ületab ELi 

autotööstuse tulu 620 miljardi euro ja ELi elektroonikasektori tulu 180 miljardi euro 

piiri; 

G. arvestades, et teised riigid (USA, Araabia Ühendemiraadid, Hiina ja Jaapan) teevad 

isejuhtivate autode arendamisel kiireid edusamme ning võtavad automatiseeritud 

sõidukite jaoks juba vastu strateegiaid ja soodustavad selles valdkonnas investeeringuid; 

arvestades, et automatiseeritud liikuvuse majanduslik mõju ELis oleneb suurel määral 

Euroopa tööstuse võimest pidada sammu rahvusvaheliste konkurentidega; arvestades, et 
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Euroopas toodetakse 23 % kogu maailma mootorsõidukitest, kuid rohkem tuleb 

investeerida turvaliste, ühendatud ja automatiseeritud liikuvussüsteemide arendamisse ja 

kasutamisse; arvestades, et automatiseeritud liikuvusel on majanduslik potentsiaal 

paljude sektorite jaoks, sh idufirmad, VKEd ja tööstusettevõtted, ning ELi eesmärk peab 

olema olla täiesti autonoomse ja ohutu liikuvuse alal maailmas juhtival kohal; 

1. rõhutab, et isejuhtivate autode tõttu tekib liikuvusest täiesti uus arusaam, nii et praeguste 

sõidukite liikuvus- ja omandimudelite asemel hakatakse kasutama hoopis teistsuguseid; 

on seisukohal, et kui isejuhtivate autodega seotud küsimused on hästi korraldatud, võib 

sõidukite kasutamine olla palju tõhusam, ummikuid märksa vähem ning selle 

tulemusena CO2- ja teiste saasteainete heide väiksem (nt kui sõidukid sõidavad 

kolonnis); 

2. on seisukohal, et automatiseeritud ja eelkõige isejuhtivate autode turuletoomist takistab 

endiselt kõige rohkem see, et liikmesriikidel seadusandlik käsitlus kas puudub või on 

see puudulik või kasutatakse eri riikides erinevaid käsitlusi; on seisukohal, et tuleb teha 

õiguslikke muudatusi, et tagada riigisiseste liikluseeskirjade kooskõla, vältida ELi 

tasandil sõidukeid puudutavate õigusaktide vahel vastuolu ja luua piiriülese 

automatiseerimise jaoks raamistik, mis toimib ka tulevikus; kutsub liikmesriike üles 

pakkuma uuenduste ja vajalike katsete tegemiseks piisavat paindlikkust; 

3. palub komisjonil autotööstuse ülemaailmset iseloomu arvestades viivitamatult 

kiirendada läbirääkimisi ÜRO tasandil ja viia tulevikus esitatavad regulatiivsed 

muudatused kooskõlla ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) töö tulemustega ja 

1968. aasta Viini konventsiooni praeguse õigusraamistikuga; palub komisjonil pöörata 

eritähelepanu sellele, et sõidukite ohutuse, tüübikinnituse, sõidukis loodud andmete 

õiglase ja võrdse kättesaadavuse ja küberturvalisuse kohta kehtiksid ühtsed normid; 

4. rõhutab, et hõlbustamaks liidu transpordipoliitika eesmärkide saavutamist, tuleks 

autonoomset sõidukijuhtimist rakendada nii, et see toetaks kindlalt kestlikku 

transpordisüsteemi, mille puhul võetakse arvesse tegureid, mille hulka kuuluvad 

keskkond, kliima, liiklusohutus, müra ja kõigile heade ligipääsuvõimaluste tagamine; 

5. rõhutab, et kui automatiseeritud sõidukid turule jõuavad, mõjutavad need tarbekaupade 

levitamist ja tarbimist väga palju; on seisukohal, et seda mõju tuleb kiiresti hinnata ning 

tagada meetmed, millega mõjutatud sektoreid ja inimesi toetada; 

6. märgib, et mõned isejuhtivad autod on põhjustanud (küll mitte palju) raskeid õnnetusi 

või õnnetusi, mille tagajärjel on hukkunud inimene; on seisukohal, et seetõttu peab 

nendel autodel olema igal juhul keskne funktsioon, millega inimene saab juhtimise üle 

võtta; palub komisjonil võtta arvesse liikmesriikide praegust taristut ja sõidukipargi 

vanust ning otsida lahendusi, kuidas saaksid andmesideühendusega, automatiseeritud ja 

isejuhtivad autod liigelda koos andmesideühenduseta autodega, autojuhtide, 

jalgratturite, mootorratturite, jalakäijate ja teiste teekasutajatega; 

7. on seisukohal, et menetlus, mida praegu kasutatakse riigisisese sihtotstarbelise 

ohutushinnangu alusel ELis erandi tegemiseks, ei ole piisav, sest see kätkeb suurt 

investeerimisriski ja seab sõidukite automatiseerimise tehnoloogiate kasutuselevõtu 

ohtu; kutsub komisjoni üles alustama tööd automatiseeritud ja isejuhtivatele autodele 

mõeldud ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide väljatöötamiseks kooskõlas 
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UNECE, eelkõige töörühma 29 töö tulemustega; rõhutab, et turujärelevalve menetlused, 

mida automatiseeritud sõidukite suhtes kogu nende kasutusaja jooksul kasutatakse, 

peaksid olema võimalikult palju ühtlustatud, läbipaistvad ja kontrollitavad, sh 

piiriülesed katsed, mida tehakse avatud teedel ja tegelikes juhtimisoludes, ning 

korrapärased tehnoülevaatused; 

8. nõuab küberturvalisuse tagamist ja seda, et mis tahes andmevahetus sõidukisisese 

süsteemi, tootja keskserveri, teiste sõidukite ja maanteetaristu vahel peab olema kaitstud 

loata avalikustamise ja manipuleerimise eest; tuletab meelde, et oma 13. märtsi 2018. 

aasta resolutsioonis koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva Euroopa 

strateegia kohta1 palus Euroopa Parlament komisjonil esitada aasta lõpuks 

seadusandliku ettepaneku sõidukisisestele andmetele ja vahenditele juurdepääsu kohta; 

palub komisjonil teha ettepaneku ühtse ohutuspoliitika kohta, mis põhineb 

põhiserverisüsteemidel ja Euroopa tasandil ühtlustatud küberturvalisuse standarditel 

ning mille puhul on arvesse võetud UNECE eeskirju; nõuab sellega seoses selgeid 

eeskirju, millega tagada sõidukisiseste andmete võrdne kättesaadavus, kaitse 

küberturvalisuse probleemide korral, isikuandmete kaitse ning uuendustegevuse ja ausa 

konkurentsi toetamine; 

9. rõhutab, et selle sektori teadusuuringutes ja tehnoloogiaarenduses tuleb arvesse võtta ka 

kliimaeesmärke ning pöörata eritähelepanu sellele, et sektoris kasutataks rohkem 

taastuvenergiat; 

10. rõhutab asjaolu, et automatiseeritud ja isejuhtivate autode tootjate ja käitajate vastutus 

peab olema selgelt reguleeritud ning nii kasutajatel kui ka kolmandatel isikutel peavad 

olema vajalikud õigused ja õiguskaitsemehhanismid; peab kiiduväärseks komisjoni 

algatust reguleerida automatiseeritud sõidukite andmesalvestite kasutust ning palub 

komisjonil esitada üldisema vastutusraamistiku kahju jaoks, mis on tekkinud 

autonoomsete ja automatiseeritud mootorsõidukite osalusel toimunud liiklusõnnetuste 

tõttu; 

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama ja toetama eelkõige VKEde jaoks 

vajalikke investeeringuid, mille abil arendatakse vajalikke tehnoloogiaid, luuakse 

vajalik toetav taristu ning soodustatakse automatiseeritud liikuvuse heakskiitmist 

ühiskonnas; rõhutab, et automatiseeritud sõidukite toetamisel on kõige suurem osa 

maanteetaristul; kutsub liikmesriike üles investeerima üheselt mõistetavatesse 

liiklusmärkidesse, teemärgistusse, tänavainventari, ohutusmeetmetesse ja 

teabevahetusvahenditesse ning muutma riigisiseste liikluseeskirjade süsteeme ja 

aruandlust, et toetada kogu ELis ühesugust käsitlust; 

12. kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles tagama, et Euroopa Galileo 

satelliittehnoloogiat ja ühenduvustehnoloogiat kasutataks tõhusalt ning kiire digivõrk 

ulatuks kõikjale, ning andma sellega suurema kindluse, et teenused on koostalitlevad ja 

süsteemid turvalisemad, sest kui digivõrgus on lünki (eriti piirialadel), siis ei saa 

automatiseeritud ja andmesideühendusega sõidukitega ühes riigist teise sõita; 

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama teabekampaaniate ja juhtide 

koolitamise kaudu praeguste ja tulevaste juhtide teadlikkust juhiabirakenduste arengust, 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0063. 



 

PE623.925v03-00 6/8 AD\1169799ET.docx 

ET 

andes lisaks tavapärastele sõidutundidele spetsiaalseid juhiseid uute tehnoloogiate 

funktsionaalsuse ja piirangute kohta, sh eeskirjad teadliku nõusoleku kohta seoses 

sõidukisiseste süsteemidega, andmete jagamise ja keskkonnasäästliku sõidustiili 

juhised, ning innustades taastuvenergial töötavate laadimissüsteemidega elektrisõidukite 

kasutamist; 

14. kutsub kõiki asjaosalisi, ametiasutusi ja liikmesriike üles olema üheskoos eestvedajaks 

ning kooskõlastama oma tegevust ja tegema koostööd, et edendada innovatsiooni, 

tagada automatiseeritud liikuvuse taristusse investeeringud ning hõlbustada piiriüleseid 

katseid; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja piirkonnad kasutaksid ära võimalusi, mida 

pakutakse ELi regionaalpoliitika ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

kaudu, et kaasrahastada investeeringuid teadusuuringutesse, innovatsiooni ja Euroopa 

transpordis automatiseeritud juhtimise rakendamisse; tunneb heameelt rahalise toetuse 

üle, mida on automatiseeritud sõidukitele eraldatud ELi teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“, ning rõhutab, et tuleb teaduslikult 

uurida, kuidas muuta tulevased autonoomsed süsteemid tehisintellekti abil sujuvamaks 

ja tõhusamaks; palub komisjonil automatiseeritud sõidukeid puudutavaid 

teadusuuringute ja innovatsiooni programme 2021.–2027. aasta finantsraamistikus ja 

2021.–2027. aasta programmis „Euroopa horisont“ ning kooskõlas avatud teaduse 

põhimõttega veel rohkem laiendada; 

15. kutsub liikmesriike üles looma riiklikke vaatluskeskusi, et jälgida automatiseeritud 

liikuvust ja seotud arengusuundumusi, edendada arutelu sidusrühmade seas, aidata 

koostada riiklikke strateegiaid, mis on kooskõlas liidu strateegiaga, edendada 

rahvusvahelist arutelu ja suurendada teadlikkust nii automatiseeritud juhtimissüsteemide 

pakutavate võimaluste kui ka nende ohtude kohta; kutsub liikmesriike ühtlasi üles 

koguma ja analüüsima asjakohaste platvormide kaudu andmeid, mille alusel saab 

pidevalt vajalikku teavet õnnetuste kohta, milles osalesid automatiseeritud või 

poolautomatiseeritud sõidukid; 

16. rõhutab, et andmesideühendusega ja automatiseeritud liikuvuse tehnoloogia kasutamisel 

kaubanduslikus maanteeliikluses on struktuuriline mõju tööjõuturule, eelkõige 

transpordisektoris; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles igati soodustama 

sidusrühmadega (sh sotsiaalpartnerid) ja nende vahel arutelu selle üle, kuidas 

struktuurse muutusega toime tulla ja seda leevendada; on seisukohal, et töötajatele, kelle 

töö võib automatiseerimise tõttu muutuda või kaduda, tuleb kindlustada õiglane 

üleminek, see tähendab pakkuda neile näiteks täiendus- või ümberõppe kaudu kõiki 

võimalusi omandada uue tehnoloogia kasutamiseks vajalikud oskused ja teadmised, 

ning samuti tuleb neid töötajaid toetada tööturu muutumisel; 

17. märgib, et autonoomne transport hõlmab kõiki juhitavaid, automatiseeritud ja 

autonoomseid maantee-, raudtee-, lennu-, mere- ja siseveetranspordi liike; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles hõlmama autonoomse sõidukijuhtimise poliitikaga ka 

ühistransporti ning laiendama oma visiooni kõikidele transpordiliikidele. 
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