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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et transpordisektor moodustab ühe kolmandiku ELi energiatarbimisest, tal on 

energiatõhususe ja CO2-heite vähendamise seisukohalt tohutu potentsiaal ning seetõttu 

peaks tal olema oluline osa üleminekul uutele energialahendustele ja vähese CO2-heitega 

ühiskonnale; arvestades, et selle saavutamiseks on vaja täiustatud ja uuenduslikke 

salvestusvõimalusi ning alternatiivsetel energiaallikatel põhinevat taristut, samuti 

digitaalset innovatsiooni, et toetada turismiettevõtteid ja aruka liikuvuse teenuseid, 

eelkõige transpordisektori VKEsid, idufirmasid ja uusi ärimudeleid; 

B. arvestades, et transpordisektoril on keskne roll Pariisi kliimakokkuleppe rakendamises ja 

selles seatud eesmärgi saavutamises hoida maailma temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 °C; 

arvestades, et transpordisektori CO2-heite vähendamine sõltub taastuvate energiaallikate 

edasisest kasutuselevõtust ning seetõttu on vaja tugevaid seoseid energia ja transpordi 

vahel ning Euroopa tööstusstruktuuri ja teadusuuringute tõhusat integreerimist, et 

saavutada valdkondlik integratsioon, järgides samas täielikult tehnoloogianeutraalsuse 

põhimõtet; 

C. arvestades, et energiatõhususe, taastuvenergia tehnoloogia ja elektromobiilsuse ning 

energiatootmist optimeeriva digiteerimise, intelligentsete transpordisüsteemide ja aruka 

taristu suurem edendamine ja toetamine kiirendab üleminekut konkurentsivõimelisele 

vähese CO2-heitega majandusele, millega toetatakse töökohtade loomist, majanduskasvu 

ja investeeringuid ning edendatakse Euroopa majandust; 

1. kiidab heaks komisjoni teatise1 ja selles toodud meetmed, muu hulgas komisjoni ja 

Euroopa Investeerimispanga kavatsuse luua puhtama transpordi rahastamisvahend, nagu 

praegune keskkonnahoidliku laevanduse rahastamisvahend, et toetada uute 

alternatiivenergial toimivate transpordilahenduste kasutuselevõttu, välja töötamist ja 

innovatsiooni; kiidab samuti heaks Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevuse 

erainvesteeringute kaasamisel selles valdkonnas; rõhutab, et avaliku ja erasektori 

partnerlused ning ühisettevõtted teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 

valdkonnas (näiteks kütuseelementide ja vesiniku ühine tehnoloogiaalgatus) võivad 

vähendada riskitegurit, luues seega õiged stiimulid ja tingimused investorite 

ligimeelitamiseks puhta energia valdkonda; 

2. kutsub komisjoni üles hindama alternatiivkütuste kasutuselevõtuks taristuvajadusi, et 

käsitleda kõiki konkreetseid energiaprobleeme vastavalt eri transpordisektoritele, 

sealhulgas raudteed, kerg- ja raskeveokid ning lennundus-, mere- ja siseveetransport;  

3. on kindlal seisukohal, et ELi taastuvenergia kasutuselevõtu eesmärkide saavutamiseks 

peavad poliitikakujundajad kiiresti tugevdama investeerimistingimusi, mitte ainult seoses 

investeerimispoliitika, vaid ka konkurentsi-, kaubandus- ja finantsturu poliitikaga; tuletab 

meelde, et investeerimistingimused on üks peamisi tegureid, mis pidurdab investeeringuid 

ja innovatsiooni taastuvenergia valdkonnas ning et laiem investeerimiskeskkond ei tohiks 

                                                 
1 COM(2016)0763. 
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olla vastuolus taastuvenergiasse investeerimise ja innovatsiooniga; 

4. rõhutab Euroopa kõige paljutõotavamate uuenduste ja uusimate tehnoloogiate toetamise ja 

stimuleerimise olulisust alt üles suunatud, kasutajakeskse, tehnoloogianeutraalse ja 

valdkonnaülese käsitluse raames energeetika, transpordi ja digitaaltehnoloogia 

kokkupuutealal, eelkõige selliste tehnoloogiate puhul, millega saavutatakse 

märkimisväärne kasvuhoonegaaside vähenemine olelusringi seisukohast (sealhulgas 

vesinikkütusega ja elektrisõidukid); kiidab seetõttu heaks Euroopa Teadusnõukogu töö 

alusuuringute valdkonnas ning komisjoni kavatsuse luua Euroopa innovatsiooninõukogu; 

on veendunud, et üleeuroopaliste transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 

taastuvenergiavõrkude vahelist sünergiat tuleks tulevases mitmeaastases 

finantsraamistikus rohkem toetada; 

5. märgib, et peamisi pingutusi tehakse ELi teadus- ja arendusprogrammi „Horisont 2020“ 

raames, et saavutada 2050. aastaks transpordisektori kasvuhoonegaaside heite 60 %-line 

vähenemine võrreldes 1990. aasta tasemega1; tuletab meelde, et ELi teadus- ja 

innovatsiooniprogrammide näol on tegemist olulise teguriga, mis võimaldab energia-, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uuenduste ning intelligentsete 

transpordisüsteemide turuleviimist; palub komisjonil edaspidi suunata olemasolevad 

vahendid selgemalt omavahel seotud strateegilistele prioriteetidele, näiteks vähese heitega 

liikuvus, alternatiivkütuste laadimistaristu ja integreeritud linnatransport, pöörates erilist 

tähelepanu kõikidele saastavatele heidetele, müra vähendamisele, liiklusohutusele, 

ummikutele ja kitsaskohtadele ja lähtudes tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest; juhib 

lisaks tähelepanu, kui tähtis on arendada täiustatud biokütuseid ja suurendada 

raudteetranspordi ja jalgrattasõidu osakaalu; 

6. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon toetab innovatiivsete keskkonnahoidlike 

energialahenduste turuleviimist riigihangete ja keskkonnasõbralike sõidukite direktiivi 

läbivaatamise kaudu ning tunnistab võimalikku kasu ühistranspordiga tegelevatele 

asutustele ja ettevõtjatele, bussitootjatele, tööstustarnijatele, energiateenuste osutajatele, 

riiklikele ja rahvusvahelistele ühendustele ning uurimiskeskustele; palub komisjonil 

esitada kiiresti sellekohased ettepanekud; 

7. soovitab luua transpordialaste teadusuuringute ja innovatsiooni strateegilise kava koos 

liikmesriikide ja komisjoni ning ka kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ja ettevõtjate 

vaheliste konsultatsioonide käigus koostatud tegevuskavadega ning vastava 

juhtimismehhanismiga, et toetada väga vajalikke teadusuuringuid, innovatsiooni ja uute 

tehnoloogiate kasutuselevõttu transpordisektoris ning soodustada vähese heitega liikuvust; 

nõuab, et nende tegevuskavade järeldused lisataks komisjoni iga-aastasesse 

tööprogrammi; 

8. rõhutab vajadust jagada ja laiendada parimaid tavasid ning liikmesriikide vahelist 

teabevahetust arukate, kestlike ja kaasavate linnaprojektide kohta; rõhutab lisaks eeliseid, 

mida toovad ELi CO2-heite vähendamise eesmärkidega kooskõlas olevad rangemad 

2020/2021. aasta järgsed CO2-heite normid innovatsiooni ja tõhususe edendajatena; nõuab 

integreeritud ja koordineeritud lähenemisviisi, et võtta arvesse ELi ja liikmesriikide 

poliitika ja õigusaktide linnamõõdet, ning säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade 

                                                 
1  Nagu on osutatud komisjoni valges raamatus „Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi 

suunas” (COM(2011)0144). 
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väljatöötamist, et toetada, võimaldada ja julgustada liikmesriikide meetmeid, millega 

parandatakse kodanike tervist ja elukvaliteeti ning keskkonnaseisundit linnapiirkondades; 

ergutab koostalitlusvõimeliste intelligentsete transpordisüsteemide ja autonoomsete 

sõidukite arendamist ning sidetaristu kasutuselevõtmist, et tagada 5G võrgu suur 

läbilaskevõime ja väike latentsusaeg; nõuab aktiivseid jõupingutusi, et vähendada linna- ja 

maapiirkondade ning rohkem arenenud ja mahajäänud piirkondade vahelisi erinevusi ja 

parandada koostööd seoses taristu kvaliteediga; 

9. märgib, et transport tekitab peaaegu veerandi ELi kasvuhoonegaaside heitest ja on 

linnades õhusaaste peamine põhjustaja; juhib tähelepanu sellele, et bussid on iga 

ühistranspordisüsteemi oluline osa ja paljudes ELi linnades ainus ühistranspordi liik ning 

et elektriliste busside ja muude arvukate kestlike alternatiivkütuste kasutuselevõtmine on 

paljulubav võimalus, et vähendada ELi ühistransporditeenuste CO2-jalajälge; 

10. rõhutab, et kui soovime keskkonnahoidlikku transporti, peame ka suutma puhast energiat 

toota; on seisukohal, et söeküttel töötavates elektrijaamades toodetud elektrit kasutavad 

elektrisõidukid ei sobi lihtsalt CO2-vaba majanduse kontseptsiooni; 

11. rõhutab, et puhta ja CO2-vaba liikuvuse jaoks vajalike tulevaste tehnoloogiatega seotud 

teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringutega peab kaasnema eeltingimus muuta 

energiaallikaid; 

12. toetab komisjoni määratud üldeesmärke, eelkõige vajadust seada esikohale 

energiatõhusus, sealhulgas ühtne arukas ELi elektrivõrk, suurendada rahalist toetust, 

eelkõige VKEdele ja turismisektorile, ning võtta vastu puhta energia poliitikameetmed ja 

maksustamise kavad, et kiirendada üleminekut vähese heitega alternatiivsetele 

energiaallikatele; julgustab liikmesriike ühinema innovatsioonimissiooni algatusega ja 

suurendama lähiaastatel oma kulutusi puhta energia alastele teadusuuringutele; nõuab 

tungivalt, et komisjon investeeriks ka sihtotstarbelistesse teavituskampaaniatesse, mille 

eesmärk on suurendada teadlikkust energia tootmise tsüklist, selle valdkonna 

teadusuuringute probleemidest ja mittesäästva tarbimise mudeliga seotud riskidest;  

13. märgib, et transpordi puhul on selge, et taastuvatest energiaallikatest ja muudest 

alternatiivsetest ja kestlikest energiaallikatest toodetud elekter on fossiilkütustele 

paljulubav alternatiiv; rõhutab siiski, et vajaliku taristu arendamiseks on vaja teha 

märkimisväärseid investeeringuid; tuletab meelde, et on oluline tunnistada, et mõnedel 

sektoritel on rohkem kui teistel raskusi puhtamate energiaalternatiivide 

kasutuselevõtmisel või isegi nendele üleminekul; rõhutab vajadust tõhustada 

teadusuuringuid, mis käsitlevad uuenduslike taastuvenergia süsteemide kasutamist 

transpordisektoris, näiteks päikese- ja tuuleenergia kasutamist laevadel ja taastuvate 

energiaallikate ühendamist elektrifitseeritud raudteevõrkudega, ning isegi kui lennundus 

jääb lähitulevikus tõenäoliselt sõltuvaks süsivesinikel põhinevate vedelkütuste 

kasutamisest, tuleks uurida kogu lennunduse väärtusahelat hõlmavaid lahendusi, mis 

aitaksid vähendada tootmise ja innovatsiooni keskkonnamõju.  
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