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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu asjaolule, et säästev ja keskkonnasõbralik transpordivõrgustik on 
Euroopa majanduse seisukohalt väga oluline, mistõttu tuleks luua vajalikud stiimulid 
üleminekuks muude kui fossiilsete kütuste kasutamisele seal, kus võimalik; 

2. on teadlik, et süsinikdioksiidi heitmed ning süsinikoksiidi, lämmastikoksiidi, lenduvate 
orgaaniliste ühendite ja sulfaadi heitmed mõjutavad olulisel määral õhu kvaliteeti, 
eelkõige linnapiirkondades, ning seega inimeste tervist, põhjustades kopsuhaigusi ning 
erinevaid vähivorme;

3. on arvamusel, et kuna transpordisüsteem sõltub naftast, muutuvad alternatiivsed ja 
taastuvenergiaallikad tõenäoliselt üha olulisemaks, kui on saadud valmis sobiv taristu; 
märgib siiski, et me saaksime juba täna energiat ja kütust kokku hoida, kasutades autot 
ökonoomsemalt, ning et tuleks töötada välja kütuse säästmise meetodid ja neid edendada 
ka muude transpordiliikide puhul, näiteks kasutades lennuliikluses keskkonnasõbralikku 
maandumisviisi;

4. võtab teadmiseks asjaolu, et fossiilsetest kütustest pärit heitmete vähendamise vallas on 
aga hiljuti tehtud edusamme kahjustanud nõudluse kasv, mille tulemusel ületavad 
ummikud ja õhusaaste ikkagi seaduslikud piirid; nõuab seetõttu, et mindaks üle teisele 
tehnoloogiale või parimale võimalikule fossiilseid kütuseid tarvitavale tehnoloogiale, ning 
toetab seega kas ELi rahalise abiga või abita tehtavaid teadusuuringuid, mille eesmärk on 
ökoloogiliste uuenduste ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtu kiirendamine 
transpordivaldkonnas;

5. rõhutab, et kui kõnealused stiimulid turupõhiselt ei toimi, peaks komisjonil ja 
liikmesriikidel olema julgust sekkuda;

6. võtab teadmiseks asjaolu, et ELi mitmes piirkonnas ei ole veel transpordivajadusi 
rahuldatud ning nendes piirkondades toimub transpordivaldkonnas suur kasv, kui taristu 
on lõplikult valmis saadud ja majandus pöördub tõusule; on seetõttu seisukohal, et samuti 
on oluline keskenduda tulevastele meetmetele, mille eesmärk on kaotada mitme Euroopa 
piirkonna/riigi vaheline ebaühtlus taristu edasiarendamises;

7. kutsub Euroopa Komisjoni üles toetama ja edendama üleeuroopalist kombineeritud 
kaubavedude võrgustikku (rolling highway network) ning andma sellele rahalist toetust; 

8. soovitab Euroopa Komisjonil jätkuvalt toetada ning vajaduse korral algatada koos 
liikmesriikidega kampaaniaid, et arendada teadlikkust keskkonnasõbralike 
transpordiliikide alternatiivide kohta, eelkõige tundlikes linnapiirkondades, kus inimeste 
tervist ohustab õhu kvaliteet ja müra; 

9. on arvamusel, et ühtne Euroopa taevas ja Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna 
juhtimissüsteem (SESAR) näitavad, kuidas kütuse tarbimist saab vähendada kuni 10% 
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võrra, kui võetakse lisaks kasutusele uued, kütusesäästlikud ja suhteliselt vaiksed 
lennukid;

10. on teadlik, et laiaulatuslik üleminek uuele tehnoloogiale transpordivaldkonnas võtab aega 
ning selle protsessi raames võetavate meetmete puhul tuleks võtta arvesse igas 
liikmesriigis olevaid erinevaid olukordi, kuid julgustab samal ajal tegema ökoloogilisi 
uuendusi ning kasutama mõistlikult fossiilseid kütuseid, mis hetkel on ikkagi kõige 
lihtsam viis vähendada transpordist põhjustatud heitmeid; 

11. nõuab sotsiaalõigusnormide korrektset rakendamist kõikide transpordiliikide puhul, 
sealhulgas tööaegade reguleerimist transporditöötajate turvalisuse ja tervise tagamiseks.


