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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et transpordi osaks langeb peaaegu kolmandik lõppenergia nõudlusest Euroopa 
Liidus ning see on energianõudluse kasvu kiiruse poolest teine sektor ELis; on seetõttu 
seisukohal, et energiakasutuse tõhustamise erimeetmed igas transpordisektoris on olulised 
energia säästva kasutamise tagamiseks transpordisektorites; tuletab meelde, et kui ei 
algatata olulisi muudatusi, suureneb reisijatevedude hulk jätkuvalt igas transpordiliigis, 
eelkõige siiski maanteeveos ja lennunduses; 

2. rõhutab transpordisektori tihedat sõltuvust naftal põhinevatest kütusest, eelkõige 
bensiinist, diisliõlist ja petroolist, mis koos moodustavad 98 % transpordisektori 
lõppenergia nõudlusest; märgib, et need kütused imporditakse suures osas kolmandatest 
riikidest, mis tõstatab varustuskindluse ja jätkusuutlikkuse küsimuse; märgib, et 
komisjoni rohelises raamatus keskseks peetav suurem energiatõhusus tuleb saavutada 
eelkõige transpordisektoris, kus 80% kütusetarbimisest langeb maanteeveo arvele, mis 
tuleb seada absoluutseks prioriteediks;

3. on seisukohal, et diislikütusele ja bensiinile lisatavate kütuselisandite hulka tuleb 
protsentuaalselt suurendada ja vajadusel kohustuslikuks muuta, et saaks võtta kasutusele 
esimese põlvkonna biokütused;

4. on seetõttu seisukohal, et transpordil on võtmeroll säästva, konkurentsivõimelise ja 
turvalise energiavarustuse ning -tarbimise saavutamisel Euroopa Liidus, võttes arvesse 
võimalust tarbimise konkreetseks ja mõõdetavaks vähendamiseks lühikese aja pärast ning 
infrastruktuuri tõhusaks ja jätkusuutlikuks täiustamiseks keskpika aja pärast; märgib, et 
Euroopa tasandil tööstusliku konkurentsivõime saavutamiseks on vajalik 
energiastrateegia ja transpordipoliitika integreeritud arendamine; 

5. tervitab ELi institutsioonide õigusloome- ja muid algatusi, mis on suurendanud 
energiaintensiivsust (primaarenergia nõudlus SKT ühiku kohta) transpordisektoris; nõuab 
seega meetmeid energiatarbimise vähendamise ja alternatiivse tarbimise Euroopa 
platvormi toetamiseks eelkõige transpordisektoris, kus seda tuleks rakendada peale 
maanteeveo ka õhu- ja mereveonduses; 

6. meenutab, et nende algatuste hulgas on meetmed kaubaveosüsteemide 
keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo II); raskete kaubaveokite 
maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest; merelühisõitude toetamine; 
siseveetranspordi edendamise meetmed (Naiades); CARS 21 algatus, mis kiirendab 
kütusesäästlikumate sõidukite väljatöötamist; sõidukite maksustamisrežiimi 
ümberkorraldamine kütusesäästlikumate sõidukite kasutamise toetamiseks; meetmed 
transpordisektoris biokütuste kasutuselevõtmise ja kasutamise hõlbustamiseks; ühtse 
õhuruumi ning SESAR süsteemi arendamine, mis vähendavad lennukipetrooli tarbimist, 
sealhulgas Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvas lennunduses; ning 
liikluskorraldust optimeeriv Galileo projekt;

7. rõhutab, et edasise edu saavutamiseks tuleb arendada ühtset üleeuroopalist 
transpordivõrku eelkõige raudteede, siseveeteede ning merelühisõitude jaoks; leida õige 
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tasakaal transpordiliikide edasiarendamisel, toetada kütusesäästlikkust suurendavaid 
teadusuuringuid ja tehnoloogilisi uuendusi, vähendada sõltuvust naftal põhinevatest 
kütusest ja vähendada kütuse raiskamist, lahendades selleks liiklusummikute ja 
maandumisluba ootavate lennukite probleemi ning jätkates energiatõhusate sõidukite ja 
alternatiivkütustega töötavate sõidukite alaseid teadusuuringuid; ning võtta meetmed 
energiatõhusa ja keskkonnasõbraliku ühis- ja eratranspordi kasutamise toetamiseks 
eelkõige linnapiirkondades;

8. on seisukohal, et tõhusam lennundus ja õhusveedetava aja vähendamine, 
kütusesäästlikumate hübriidsõidukite väljatöötamine ja kasutamine, mis rakendaksid 
näiteks kütuseelementidel põhineva tehnoloogia ja biokütuste pakutavaid võimalusi, ning 
raudteekaubaveo sektori edasiarendamine koos paremate laadimisteguritega kaubaveole 
üldiselt aitaks kaasa piiratumale ja tõhusamale energia tarbimisele;

9. rõhutab harivate ja käitumisharjumusi muutvate kampaaniate korraldamise vajadust 
Euroopa kodanike säästvama liikuvuse huvides.
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