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Muudatusettepanek 1
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et transpordi väliskulude
(kohalikud heitmed, CO2 heitmed, 
elupaikade killustamine ja tervishoiukulud) 
sisestamine transpordihindadesse õiglasel 
ja mittediskrimineerival viisil kõigi 
transpordiliikide ulatuses viiks
keskkonnasõbralike transpordiliikide 
valimiseni;

1. rõhutab, et transpordi väliskulude
(kohalikud heitmed, CO2 heitmed,
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine,
elupaikade killustamine, tervishoiukulud, 
naftast sõltuvuse hind, õnnetused ja muud 
sotsiaalkulud) sisestamine 
transpordihindadesse õiglasel ja 
mittediskrimineerival viisil kõigi 
transpordiliikide ulatuses viiks
keskkonnasõbralikumate transpordiliikide 
valimiseni; on ka arvamusel, et 
esmajärjekorras tuleks kaotada otsesed ja 
kaudsed toetused maantee- ja 
õhutranspordile, näiteks petrooleumi 
kütusemaksuvabastus ja ELi siselendude 
käibemaksuvabastus; 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et transpordi väliskulude
(kohalikud heitmed, CO2 heitmed, 
elupaikade killustamine ja tervishoiukulud) 
sisestamine transpordihindadesse õiglasel 
ja mittediskrimineerival viisil kõigi 
transpordiliikide ulatuses viiks 
keskkonnasõbralike transpordiliikide 
valimiseni;

1. rõhutab, et transpordi väliskulude
(kohalikud heitmed, CO2 heitmed, 
elupaikade killustamine ja tervishoiukulud) 
sisestamine transpordihindadesse õiglasel 
ja mittediskrimineerival viisil vastavalt 
reostuse tasemele kõigi transpordiliikide 
ulatuses viiks keskkonnasõbralike 
transpordiliikide valimiseni;
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Or. de

Muudatusettepanek 3
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nõuab lisaks sellele nii riikide kui ka 
Euroopa tasandil sektoripõhiseid 
transpordi tekitatud CO2 heitkoguste 
vähendamise eesmärke, mis oleksid 
kooskõlas CO2 üldheitkoguse vähemalt 30 
%lise vähendamise kohustusliku 
eesmärgiga aastaks 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. on ka arvamusel, et vaja on 
kultuurilist nihet säästlikumate 
transpordiliikide suunas ning et seda 
peaks soodustama riiklik teabepoliitika;
leiab, et tulud, mis on saadud transpordi 
väliskulude sisestamisest 
transpordihindadesse, tuleks eelkõige 
uuesti investeerida säästlikesse 
transpordiliikidesse ja kliimamuutuse 
leevendamisse;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu ühiskonna suureneva 
linnastumise prognoosidele, mistõttu 
suureneb ka ruumilise planeerimise ning 
mugavate ühistranspordisüsteemide
tähtsus, eriti linnatranspordis;

2. juhib tähelepanu ühiskonna suureneva 
linnastumise prognoosidele, mistõttu 
suureneb ka ruumilise planeerimise ning 
mugavate ja keskkonnasõbralike 
ühistranspordi kohalike süsteemide
tähtsus, eriti linnatranspordis;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu ühiskonna suureneva 
linnastumise prognoosidele, mistõttu 
suureneb ka ruumilise planeerimise ning 
mugavate ühistranspordisüsteemide 
tähtsus, eriti linnatranspordis;

2. juhib tähelepanu ühiskonna suureneva 
linnastumise prognoosidele, mistõttu 
suureneb ka ruumilise planeerimise ning 
mugavate ja keskkonnasõbralikumate
ühistranspordisüsteemide tähtsus, eriti 
linnatranspordis, kuid mille kõrval ei tohi 
tähelepanuta jätta transporti 
maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Salvatore Tatarella

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu ühiskonna suureneva 2. juhib tähelepanu ühiskonna suureneva 
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linnastumise prognoosidele, mistõttu
suureneb ka ruumilise planeerimise ning
mugavate ühistranspordisüsteemide 
tähtsus, eriti linnatranspordis;

linnastumise prognoosidele, mistõttu
muutuvad ka tähtsamaks ruumiline 
planeerimine ning uue tehnoloogia 
põhised, eraautodega sõidu maksumuse, 
viisi ja aja mõttes konkureerida suutvad, 
mugavad ja tõhusad 
ühistranspordisüsteemid, eriti 
linnatranspordis;

Or. it

Muudatusettepanek 8
Salvatore Tatarella

Arvamuse projekt
Lõiked 2 a (uus) ja 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, kui tähtis on kontrollida, et 
linnapiirkondades peetaks rangelt kinni 
kiirusepiirangust 50 km/tunnis; mitmete 
uuringute kohaselt on sellel kahene mõju:
esiteks väheneb õhureostus ning teiseks 
väheneb õnnetuste ja teedel surmaga 
lõppenud avariide arv, mille protsent 
tihedalt asustatud piirkondades on kõrge; 
2 b. rõhutab vajadust kinnistada 
keskkonnasõbraliku sõidustiili (eco-
driving) kontseptsioon ning muuta see 
noorte juhtide koolituses kohustuslikuks, 
sest katsed on näidanud, et kütusekulu 
saab sõidu ajal lihtsate meetmetega 
vähendada kuni 30 %, mistõttu väheneb 
ka õhu saastamine CO2, põlemata 
süsivesinike ja peentolmuga;

Or. it

Muudatusettepanek 9
Bairbre de Brún

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on arvamusel, et hea 
transpordiühendus avalike teenuste 
kättesaamiseks maapiirkondades 
vähendab eraautode kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 10
János Áder

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab, et sidusa linna- ja 
linnalähitranspordi loomise ja 
maaelanikkonna säilitamise huvides 
loodaks funktsionaalsed linnapiirkonnad; 

Or. hu

Muudatusettepanek 11
Salvatore Tatarella

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

 3. peab otsustavalt tähtsaks ELi õiguses 
sätestatud õhukvaliteedi normide täitmist, 
arvestades peamiselt transpordi põhjustatud 
õhureostusest tulenevate hingamisteede
haiguste ja muude haiguste sagenemisega; 
pooldab eelkõige linnapiirkondades vähese 
saastega alade loomist ja liikluse 
vähendamise meetmete kasutamist, et 
ergutada inimesi jalgsi käima ja jalgrattaga 
sõitma;

3. peab otsustavalt tähtsaks ELi õiguses 
sätestatud õhukvaliteedi normide täitmist, 
arvestades peamiselt transpordi põhjustatud 
õhureostusest tulenevate hingamisteede, 
südame-veresoonkonna ja muude haiguste 
sagenemisega; asub seisukohale, et selle 
küsimuse lahendamiseks tuleks 
intensiivistada ennetusmeetmeid, näiteks 
paigaldada kõrge kvaliteediga filtrid 
mootoritest eralduvate ülipeente tahkete 
osakeste püüdmiseks, ning tuleb pakkuda 
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stiimuleid nende praegu ringluses olevate 
sõidukite uuendamiseks, mis ei vasta 
Euroopa Euro 4, Euro 5 või Euro 6 
standardile (viimane peaks jõustuma 
2014. aastal). Heitkoguste vähendamine 
ei peaks piirduma vaid uut tehnoloogiat 
kasutavate, st uue mootoriga sõidukitega, 
vaid puudutama ka juba ringluses olevaid 
sõidukeid. Vana põlvkonna mootoreid 
saab kohandada uue filtri kasutamisega, 
et saavutada uute sõidukitega võrdselt 
madalad ülipeente tahkete osakeste 
heitkogused; pooldab eelkõige 
linnapiirkondades vähese saastega alade 
loomist (näiteks 30-alad, st linnaalad, kus 
kiirusepiirang on 30 km/tunnis) ja liikluse 
vähendamise meetmete kasutamist, et 
ergutada inimesi jalgsi käima ja jalgrattaga 
sõitma;

Or. it

Muudatusettepanek 12
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab otsustavalt tähtsaks ELi õiguses 
sätestatud õhukvaliteedi normide täitmist, 
arvestades peamiselt transpordi 
põhjustatud õhureostusest tulenevate 
hingamisteede haiguste ja muude haiguste 
sagenemisega; pooldab eelkõige 
linnapiirkondades vähese saastega alade 
loomist ja liikluse vähendamise meetmete 
kasutamist, et ergutada inimesi jalgsi 
käima ja jalgrattaga sõitma;

3. peab otsustavalt tähtsaks ELi õiguses 
sätestatud õhukvaliteedi normide täitmist, 
arvestades ka transpordi põhjustatud 
õhureostusest tulenevate hingamisteede 
haiguste ja muude haiguste sagenemisega; 
pooldab eelkõige linnapiirkondades vähese 
saastega alade loomist ja liikluse 
vähendamise meetmete kasutamist,
lähtudes teostatavuse ja funktsionaalsuse 
põhimõttest, et ergutada inimesi jalgsi 
käima ja jalgrattaga sõitma;

Or. it
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Muudatusettepanek 13
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab, et võetaks vastu ELi 
õigusaktid jalakäijate õiguste kohta 
kooskõlas Euroopa jalakäijate õiguste 
hartaga, mille on vastu võtnud Euroopa 
Parlament, ning üldise väikese piirkiiruse 
kehtestamist kõigis elurajoonides;
soovitab kinnitada Brüsseli hartas 
sisalduvad jalgrattasõidu eesmärgid ELi 
ametlike poliitikaeesmärkidena ning 
kokku leppida, et vajalikud investeeringud 
üleeuroopalisse jalgrattainfrastruktuuri 
tehakse üleeuroopalise transpordivõrgu 
vahenditest; nõuab, et piiratud 
liikumisvõimega isikute takistamatu 
juurdepääs transporditeenustele oleks üks 
transpordipoliitika peamisi põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Salvatore Tatarella

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab elukvaliteedi parandamisega 
seoses, et transport kohandataks piiratud 
liikumisvõimega isikutele, kellel on ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
artikli 9 kohaselt võõrandamatu 
juurdepääsuõigus kõigile 
transpordiliikidele. Isikute vabas 
liikumises on see mittediskrimineerimise 
nurgakivi, millest tuleneb ka majanduslik, 
kultuuriline ja turismialane kasu;
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Or. it

Muudatusettepanek 15
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 2008, joonis 5.1); samas on eriti 
pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et kaubavedu
suunataks järkjärgult maanteelt raudteele;

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 2008, joonis 5.1); samas on eriti 
pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et keskmise 
pikkusega ja kaugveod suunataks 
järkjärgult maanteelt raudteele;

Or. it

Muudatusettepanek 16
Salvatore Tatarella

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 2008, joonis 5.1); samas on eriti 
pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et kaubavedu 

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 2008, joonis 5.1); samas on eriti 
pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et kaubavedu 
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suunataks järkjärgult maanteelt raudteele; suunataks järkjärgult maanteelt raudteele
olenevalt olemasoleva võrgu võimsusele 
vastavate uute raudteeliinide ehitamisest; 
nõuab ka, et intensiivsemalt ehitataks 
uusi vahejaamu (mis võib tõhustada 
kauba liikumist maanteelt raudteele) ning 
parandataks praegu olemasolevate 
vahejaamade funktsionaalsust;

Or. it

Muudatusettepanek 17
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 20081, joonis 5.1); samas on eriti 
pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et kaubavedu 
suunataks järkjärgult maanteelt raudteele;

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 20081, joonis 5.1); samas on eriti 
pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et kaubavedu 
suunataks kohustuslike meetmetega
järkjärgult maanteelt raudteele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Matthias Groote

Arvamuse projekt
Lõige 5

                                               
1 “Transport ristteel. TERM 2008: transporti ja keskkonda peegeldavad näitajad” - Euroopa Keskkonnaagentuuri 
aruanne nr 3/2009.
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 20081, joonis 5.1); samas on eriti 
pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et kaubavedu 
suunataks järkjärgult maanteelt raudteele;

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid; märgib, et Euro 
5 ja Euro 6 heitgaasistandardite 
kehtestamine sõiduautodele ning Euro VI 
standardi kehtestamine veosõidukitele 
aitab praegu ja/või tulevikus kaasa 
õhukvaliteedi parandamisele, et selle 
edasilükkamisel oleks negatiivne mõju 
ning et kehtestamise tulemusena toimuv 
sõidukipargi uuendamine tähendab, et 
vanad sõidukid asendatakse vähem 
saastavate sõidukitega; tunneb endiselt 
muret lämmastikoksiidide ja tahkete 
peenosakeste taseme pärast (Term-aruanne
20081, joonis 5.1); samas on eriti pettunud 
transpordisektori CO2 heitmete 28%lise 
suurenemise üle aastatel 1990–2006, 
samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et kaubavedu 
suunataks järkjärgult maanteelt raudteele;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 20081, joonis 5.1); samas on eriti 

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 20081, joonis 5.1); samas on eriti 

                                               
1 “Transport ristteel. TERM 2008: transporti ja keskkonda peegeldavad näitajad” - Euroopa Keskkonnaagentuuri 
aruanne nr 3/2009.
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pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et kaubavedu 
suunataks järkjärgult maanteelt raudteele;

pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et kaubavedu 
suunataks järkjärgult maanteelt raudteele; 
nõuab maantee-ehituse peatamist ja selle 
asemel raudteesüsteemi laiendamist; 

Or. de

Muudatusettepanek 20
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

võtab teadmiseks, et maanteetranspordis on 
märgatavalt vähendatud tahkete osakeste
(PM 10), hapestavate ainete ja osooni 
eellaste heitmeid, kuid tunneb endiselt 
muret lämmastikoksiidide ja tahkete 
peenosakeste taseme pärast (Term-aruanne 
20081, joonis 5.1); samas on eriti pettunud 
transpordisektori CO2 heitmete üle, mis 
aastatel 1990–2006 suurenesid 28%, samal 
ajal kui need teistes sektorites vähenesid 
3% võrra; nõuab, et kaubavedu suunataks 
järkjärgult maanteelt raudteele;

võtab teadmiseks, et maanteetranspordis on 
märgatavalt vähendatud tahkete osakeste
(PM 10), hapestavate ainete ja osooni 
eellaste heitmeid, kuid tunneb endiselt 
muret lämmastikoksiidide ja tahkete 
peenosakeste taseme pärast (Term-aruanne 
20081, joonis 5.1); samas on eriti pettunud 
transpordisektori CO2 heitmete üle, mis 
aastatel 1990–2006 suurenesid 28%, samal 
ajal kui need teistes sektorites vähenesid 
3% võrra; nõuab, et kaubavedu suunataks 
järkjärgult maanteelt raudteele ja teistele 
energiatõhusatele transpordiliikidele;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Jorgo Chatzimarkakis

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
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osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 20081, joonis 5.1); samas on eriti 
pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et kaubavedu 
suunataks järkjärgult maanteelt 
raudteele;

osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 20081, joonis 5.1); märgib, et õhu 
kvaliteet paraneb oluliselt tänu 
kokkulepitud uutele heitkoguste 
standarditele Euro 5 ja 6 (väikesõidukid) 
ja Euro VI (raskeveokid) ning 
sõidukipargi uuendamise tulemusena 
vähenevad maanteetranspordi 
heitkogused märkimisväärselt, sest vanad 
sõidukid asendatakse uuemate 
mudelitega. Seetõttu peaksid liikmesriigid 
võtma asjakohaseid meetmeid 
sõidukipargi uuendamise kiirendamiseks;

samas on eriti mures maanteetranspordi
CO2 heitmete üle, mis hoolimata 
sõiduautode CO2 heitkoguste 
vähendamisest peaaegu 20 % võrra alates 
1995. aastast ja keskmiselt 1 %lisest 
tarbesõidukite kütusesäästu 
suurenemisest igal aastal alates 
1970ndatest aastatest suurenesid aastatel 
1990–2006 28%, samal ajal kui need 
teistes sektorites vähenesid 3% võrra; 
märgib, et see on tingitud suuremast 
nõudlusest transporditeenuste järele, mis 
on otseselt seotud SKP suurenemisega; 
nõuab seetõttu, et CO2 heitkoguste 
vähendamiseks rakendataks terviklikku 
lähenemisviisi, milles oma osa vastutusest 
peaksid kandma kõik asjaosalised; 

Or. en

Muudatusettepanek 22
Mario Pirillo

Arvamuse projekt
Lõige 5

                                               
1 “Transport ristteel. TERM 2008: transporti ja keskkonda peegeldavad näitajad” - Euroopa Keskkonnaagentuuri 
aruanne nr 3/2009.
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 20081, joonis 5.1); samas on eriti 
pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; nõuab, et kaubavedu 
suunataks järkjärgult maanteelt raudteele;

5. võtab teadmiseks, et maanteetranspordis 
on märgatavalt vähendatud tahkete 
osakeste (PM 10), hapestavate ainete ja 
osooni eellaste heitmeid, kuid tunneb 
endiselt muret lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste taseme pärast (Term-
aruanne 20081, joonis 5.1); samas on eriti 
pettunud transpordisektori CO2 heitmete 
üle, mis aastatel 1990–2006 suurenesid 
28%, samal ajal kui need teistes sektorites 
vähenesid 3% võrra; on seisukohal, et 
arvesse tuleks võtta ka musta süsiniku 
(tahma) osakeste mõju ülemaailmsele 
soojenemisele ning et selle mõju 
kõrvaldamiseks tuleks soovitada osakeste 
filtreerimist, et vähemalt osaliselt 
kompenseerida CO2 heitkoguste 
suurenemist või ebapiisavat vähendamist;
nõuab, et kaubavedu suunataks järkjärgult 
maanteelt raudteele;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Daciana Octavia Sârbu

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et transpordisektoril ei ole 
õnnestunud märkimisväärselt vähendada 
fossiilkütuste kasutamist ning 97 % sellest 
sektorist sõltub ikka veel fossiilkütustest;
sellel sõltuvusel on negatiivne mõju 
rahvusvahelisele julgeolekule ja 
olemasolevatele varudele;

                                               
1 “Transport ristteel. TERM 2008: transporti ja keskkonda peegeldavad näitajad” - Euroopa Keskkonnaagentuuri 
aruanne nr 3/2009.
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Or. ro

Muudatusettepanek 24
János Áder

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab üleeuroopalise 
transpordivõrgu peamise põhja-lõuna 
suuna tähtsust, arvestades eelkõige, et 
kiirteede puudumise tõttu läbib 
üleeuroopaline liiklus piirkonna linnu ja 
tekitab suure keskkonnakoormuse;  

Or. hu

Muudatusettepanek 25
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles liikmesriikidelt 
nõudma, et nad kõrvaldaksid kohalikud 
takistused, mis aeglustavad raudtee 
kommunikatsioonikoridoride loomist;

Or. it

Muudatusettepanek 26
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb muret meretranspordis 6. tunneb muret meretranspordis 
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prognoositud lämmastiku ja väävli 
oksiidide heitmete pärast, mis 2020. 
aastaks jõuavad umbkaudu 
maismaatranspordiga võrdsele tasemele, 
ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
(IMO) nurjunud katse pärast kehtestada 
CO2 heitmete vähendamise süsteem; 
nõuab seetõttu meretranspordi kaasamist 
Euroopa heitkogustega kauplemise 
süsteemi;

prognoositud lämmastiku ja väävli 
oksiidide heitmete pärast, mis 2020. 
aastaks jõuavad umbkaudu 
maismaatranspordiga võrdsele tasemele, 
ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
(IMO) nurjunud katse pärast kehtestada 
CO2 heitmete vähendamise süsteem;

Or. it

Muudatusettepanek 27
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb muret meretranspordis 
prognoositud lämmastiku ja väävli 
oksiidide heitmete pärast, mis 2020. 
aastaks jõuavad umbkaudu 
maismaatranspordiga võrdsele tasemele, 
ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
(IMO) nurjunud katse pärast kehtestada 
CO2 heitmete vähendamise süsteem; nõuab
seetõttu meretranspordi kaasamist
Euroopa heitkogustega kauplemise 
süsteemi;

6. võtab teadmiseks, et Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) andmetel on 
meretranspordi CO2 heitkogused 3 kuni 5 
korda väiksemad kui maanteetranspordi 
heitkogused, kuid tunneb muret 
meretranspordis prognoositud lämmastiku 
ja väävli oksiidide heitmete pärast, mis 
2020. aastaks jõuavad umbkaudu 
maismaatranspordiga võrdsele tasemele, 
ning IMO ebakindla katse pärast 
kehtestada CO2 heitmete vähendamise 
süsteem; nõuab, et uuritaks võimalust 
kaasata meretransport Euroopa 
heitkogustega kauplemise süsteemi, kui 
IMO läbirääkimised peaksid nurjuma 
ning arvesse on võetud meretranspordi 
rahvusvahelist iseloomu ja võimalikku 
süsinikuleket väljaspool ELi olevate 
sadamate suunas ning maanteetransporti;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb muret meretranspordis 
prognoositud lämmastiku ja väävli 
oksiidide heitmete pärast, mis 2020. 
aastaks jõuavad umbkaudu 
maismaatranspordiga võrdsele tasemele, 
ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
(IMO) nurjunud katse pärast kehtestada 
CO2 heitmete vähendamise süsteem; 
nõuab seetõttu meretranspordi kaasamist
Euroopa heitkogustega kauplemise 
süsteemi;

6. tunneb muret meretranspordis 
prognoositud lämmastiku ja väävli 
oksiidide heitmete 40 %lise suurenemise
pärast aastatel 2000–2020 ning selle 
pärast, et need heitkogused jõuavad 
maismaa kõikidest allikatest pärinevate 
heitmete üldkogusega 2020. aastaks
tõenäoliselt võrdsele tasemele või ületavad 
seda, ning palub komisjonil võtta 
meetmeid vastavalt IMO poolt 2008. 
aastal läbivaadatud lämmastiku ja väävli 
oksiidide heitkogustele ning kiirendada 
ELi ettevalmistusi selleks, et kuulutada 
kõik oma mered lämmastiku ja väävli 
oksiidide heitkoguste kontrolli 
piirkondadeks; tunneb muret ka selle üle, 
et Rahvusvaheline 
Tsiviillennundusorganisatsioon (ICAO) ja 
IMO ei ole viimase 12 aasta jooksul Kyoto 
protokolli vastuvõtmisest saadik suutnud 
vastu võtta siduvaid meetmeid lennunduse 
ja merelaevanduse kliimamõju 
kontrollimiseks; nõuab, et kiiresti 
kehtestataks siduvad meetmed transpordi 
heitkoguste piirmäärade kohta, mille 
suhtes kehtiksid arenenud riikide muude 
tööstussektoritega samad vähendamise 
eesmärgid, ning et vähemalt 50 %ga selle 
sektori saastekvootidest kaubeldaks 
enampakkumise teel; nõuab mõjusate 
üldiste eesmärkide ja meetmete 
puudumise tõttu tungivalt, et komisjon 
teeks kiiresti ettepanekud meretranspordi
kaasamiseks ELi heitkoguste 
vähendamise eesmärkidesse ja Euroopa 
heitkogustega kauplemise süsteemi, nii 
nagu näeb ette kliimapakett;

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. mõistab hukka selle, et komisjon ei 
ole täitnud oma kohustust tegelda 
lennundusest pärinevate 
lämmastikoksiidide heitkoguste 
kliimamõjuga eraldi õigusaktis, ning 
nõuab seetõttu puhta arengu mehhanismi 
ja ühisrakenduse ning 
lennundusettevõtjate poolt teistele 
sektoritele eraldatud saastekvootide 
kasutamisel kordaja kehtestamist alates 
2012. aastast; palub ELil tagada, et 
lennunduse kogu kliimamõju võetaks 
arvesse kõigis Euroopa ja 
rahvusvahelistes kliimapoliitika 
vahendites;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. peab teadus- ja arendustegevust 
transpordile jätkusuutliku tuleviku 
otsimisel võtmeteguriks, sest ainult
radikaalsed muutused tehnoloogia 
valdkonnas võivad aidata saavutada 
hädavajaliku heitmete vähenemise ja üle 
minna vähese süsinikdioksiidiheitega 
transpordile; nõuab tungivalt, et komisjon 
ja liikmesriigid teeksid kindlaks teadus- ja 
arendustegevusest tulenevaid võimalikke 

7. peab teadus- ja arendustegevust 
transpordile jätkusuutliku tuleviku 
otsimisel võtmeteguriks, sest radikaalsed 
muutused tehnoloogia valdkonnas võivad 
aidata saavutada hädavajaliku heitmete 
vähenemise ja üle minna vähese 
süsinikdioksiidiheitega transpordile; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
teeksid kindlaks teadus- ja 
arendustegevusest tulenevaid võimalikke 
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uuendusi soodustavad ja tõkestavad tegurid 
ning seaksid esikohale investeeringud 
keskkonnasõbralikku infrastruktuuri;

uuendusi soodustavad ja tõkestavad tegurid 
ning seaksid esikohale investeeringud 
keskkonnasõbralikku infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. peab teadus- ja arendustegevust 
transpordile jätkusuutliku tuleviku 
otsimisel võtmeteguriks, sest ainult
radikaalsed muutused tehnoloogia 
valdkonnas võivad aidata saavutada 
hädavajaliku heitmete vähenemise ja üle 
minna vähese süsinikdioksiidiheitega 
transpordile; nõuab tungivalt, et komisjon 
ja liikmesriigid teeksid kindlaks teadus- ja 
arendustegevusest tulenevaid võimalikke 
uuendusi soodustavad ja tõkestavad tegurid 
ning seaksid esikohale investeeringud 
keskkonnasõbralikku infrastruktuuri;

7. peab teadus- ja arendustegevust 
transpordile jätkusuutliku tuleviku 
otsimisel võtmeteguriks, sest ainult
radikaalne keskkonna tervendamine võib
aidata saavutada hädavajaliku heitmete 
vähenemise ja üle minna vähese 
süsinikdioksiidiheitega transpordile; juhib 
komisjoni ja liikmesriikide tähelepanu 
sellele, et transpordi heitkoguste 
märkimisväärne vähendamine kulude 
suurenemiseta on juba tehniliselt 
teostatav; rõhutab, et elektriautod ei ole 
moodus, kuidas järgmistel kümnenditel 
saavutada nii väga vajalik heitkoguste 
vähendamine; rõhutab, et autotööstus 
kannatab praegu üldiste struktuuriliste 
puuduste all ja peab kohanduma uute 
nõudmistega; nõuab tungivalt, et komisjon 
ja liikmesriigid teeksid kindlaks teadus- ja 
arendustegevusest tulenevaid võimalikke 
uuendusi soodustavad ja tõkestavad tegurid 
ning seaksid esikohale investeeringud 
keskkonnasõbralikku infrastruktuuri;

Or. de
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Muudatusettepanek 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. peab teadus- ja arendustegevust 
transpordile jätkusuutliku tuleviku 
otsimisel võtmeteguriks, sest ainult 
radikaalsed muutused tehnoloogia 
valdkonnas võivad aidata saavutada 
hädavajaliku heitmete vähenemise ja üle 
minna vähese süsinikdioksiidiheitega 
transpordile; nõuab tungivalt, et komisjon 
ja liikmesriigid teeksid kindlaks teadus- ja 
arendustegevusest tulenevaid võimalikke 
uuendusi soodustavad ja tõkestavad tegurid 
ning seaksid esikohale investeeringud 
keskkonnasõbralikku infrastruktuuri;

7. peab teadus- ja arendustegevust 
transpordile jätkusuutliku tuleviku 
otsimisel võtmeteguriks, sest ainult 
radikaalsed muutused tehnoloogia 
valdkonnas võivad aidata saavutada 
hädavajaliku heitmete vähenemise ja üle 
minna vähese süsinikdioksiidiheitega 
transpordile; nõuab tungivalt, et komisjon 
ja liikmesriigid teeksid kindlaks teadus- ja 
arendustegevusest tulenevaid võimalikke 
uuendusi soodustavad ja tõkestavad tegurid 
ning seaksid esikohale investeeringud 
keskkonnasõbralikku infrastruktuuri, 
näiteks elektritranspordi arukatesse 
võrkudesse, taastuvenergiast saadavasse 
maagaasi/biometaani ja vesiniku 
jaotusvõrkudesse; nõuab tungivalt, et 
komisjon ei eiraks sõidukite tänapäevaste 
tehniliste omaduste mõju juhtide 
käitumisele kui potentsiaalset mõjurit 
kütuse tarbimisele / CO2 heitkoguste 
vähendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Daciana Octavia Sârbu

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab asjaolu, et transpordi 
energiatõhususe kasvust hoolimata ei ole 
suurem tõhusus toonud kaasa kütuse 
tarbimise üldist vähenemist, sest nõudlus 
transpordi järele on suurenenud;
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Or. en

Muudatusettepanek 34
János Áder

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. nõuab olemasoleva infrastruktuuri, 
eelkõige linna ühistranspordi kaitsmise 
huvides toetuste süsteemi 
ümberkorraldamist nii, et olemasolevate 
liinide hooldamist ja uuendamist peetaks 
sama tähtsaks kui uute liinide ehitamist 
viimastel kümnenditel;

Or. hu

Muudatusettepanek 35
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. ergutab komisjoni jätkama parimate 
tavade vahetamist, näiteks CIVITASe 
algatuse raames, mis pakub linnadele 
võimalust üksteise kogemustest õppida.

8. ergutab komisjoni jätkama parimate 
tavade vahetamist, näiteks linnapeade 
pakti, CIVITASe algatuse jms raames, mis 
pakub linnadele võimalust üksteise 
kogemustest õppida.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. tõdedes, et keskkonnasäästlikuma 
transpordi potentsiaal ei ole lõputu, 
nõuab tungivalt kaubandust ja 
konkurentsi mõjutavate nõudluse 
juhtimise strateegiate vastuvõtmist ELis ja 
ülemaailmselt;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. on seisukohal, et olemasoleva 
transpordiinfrastruktuuri hooldamine, 
uuendamine ja arukas kasutamine peavad 
olema tähtsamad kui uue ehitamine;
nõuab tungivalt, et investeeringuid uude 
infrastruktuuri tehtaks peamiselt 
keskkonnasõbralikesse projektidesse, 
nagu ühistransport, jalgrattateed, 
transpordiliikide ühitamine ja teeohutus;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 8 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 c. nõuab, et transpordiprojektide 
rahastamine ELi poolt, sealhulgas 
Euroopa Investeerimispanga laenudega, 
muudetaks sõltuvaks iga riigi ja piirkonna 
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esitatavatest usaldusväärsetest säästva 
transpordi üldkavadest, ning seda, et 
prioriteetsetel projektidel põhinev 
lähenemisviis asendataks prioriteetsete 
võrkude lähenemisviisiga; nõuab, et 
tugevdataks avalikkusega konsulteerimist 
ja läbipaistvust käsitlevaid eeskirju ning et 
seoses transpordiinfrastruktuuri tehtavate 
investeeringutega parandataks 
keskkonnamõju hindamise ja 
looduskaitsealaste õigusaktide 
rakendamist ja jõustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 8 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 d. tuletades meelde parlamendi 23. 
aprilli 2009. aasta resolutsiooni 
linnaliikluse korraldamise tegevuskava 
kohta1, soovitab kehtestada terviklikud 
säästva linnatranspordi/-liikluse kavad 
üle 100 000 elanikuga linnastutes ning 
muuta linnatranspordi rahastamine ELi 
poolt sõltuvaks selliste kavade 
olemasolust;

Or. en

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0307.


