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Muudatusettepanek 1
Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et EL peab liikuma tõhusama 
transpordisektori suunas, mis aitaks 
saavutada ELi heite vähendamise eesmärke 
ja vähendada energiasõltuvust;

1. tunnistab, et ELi sihiks peab olema 
säästvam ja tõhusam transpordisektor, 
mis aitaks energiasõltuvust kahandades
saavutada ELi heite vähendamise 
eesmärke, ning ELi piirkondade täielik 
integreerimine, et tagada 
konkurentsivõime maailmamajanduses; 
on veendunud, et sellega ergutataks ka 
majanduskasvu ja töökohtade loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et EL peab liikuma tõhusama 
transpordisektori suunas, mis aitaks 
saavutada ELi heite vähendamise eesmärke 
ja vähendada energiasõltuvust;

1. tunnistab, et EL peab liikuma tõhusama
ja konkurentsivõimelisema
transpordisektori suunas, mis aitaks 
saavutada ELi heite vähendamise eesmärke 
ja vähendada energiasõltuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et EL peab liikuma tõhusama 
transpordisektori suunas, mis aitaks 
saavutada ELi heite vähendamise eesmärke
ja vähendada energiasõltuvust;

1. tunnistab, et EL peab liikuma tõhusama 
transpordisektori suunas, mis aitaks 
saavutada ELi heite vähendamise eesmärke
ning vähendada energiasõltuvust eriti 
ebastabiilsetest ja ebademokraatlikest 
riikidest;

Or. da

Muudatusettepanek 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et EL peab liikuma tõhusama 
transpordisektori suunas, mis aitaks 
saavutada ELi heite vähendamise eesmärke
ja vähendada energiasõltuvust;

1. tunnistab, et EL peab liikuma tõhusama 
transpordisektori suunas, mis aitaks 
saavutada ELi heite vähendamise 
eesmärke, vähendada energiasõltuvust
ning edendada konkurentsivõimet ja 
majanduskasvu;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu paljudele 
algatustele, mida Euroopa Liit on 
Euroopa transpordisektori 
konkurentsivõime ja tõhususe 
edendamiseks teinud, nagu Eurovignette, 
intelligentsed transpordisüsteemid, 
sõidukite kütusesäästlikkuse nõue ja 



AM\876754ET.doc 5/26 PE472.121v01-00

ET

rehvide märgistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et 
transpordisektor tekitab rohkem kui 
veerandi kogu ELi CO2 heitkogustest, 
transpordisektori heitkogused üha 
suurenevad ja selle suundumuse 
reaalseks muutmiseks tuleks 
transpordisektor üle viia uuele rohelisele 
tehnoloogiale;

Or. da

Muudatusettepanek 7
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et transpordisektori 
infrastruktuur tuleks muuta 
energiatõhusust edendavaks ning sektoris 
võetud energiatõhususe kohustustesse 
tuleks tõsisemalt suhtuda, sest säästetud 
energia on endiselt kõige odavam, 
konkurentsivõimelisem, 
keskkonnasõbralikum ja ohutum 
energialiik; 

Or. lt
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Muudatusettepanek 8
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on teadlik transpordisektori suurest 
osatähtsusest tööstuspoliitikas, 
konkurentsivõimes ja ELi 
kaubandusbilansis; märgib, et 2009. 
aastal oli transpordisektori masinate ja 
seadmete ekspordi koguväärtus 454,7 
miljardit eurot, mis moodustas 41,5% 
kogu ekspordist, mis oli suunatud 27-
liikmelisest EList väljapoole; lisaks 
märgib, et 2009. aastal registreeris EL 
suurima kaubavahetuse ülejäägi 
transpordisektori masinate ja seadmete 
valdkonnas (112,6 miljardit eurot) ning 
transporditeenuste valdkonnas (21,5 
miljardit eurot);

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et transpordisektori 
energiasäästu poliitika ei tohi põhjustada 
liikuvuse piiramist ja heite vähendamise 
nõuete hindamisel tuleb silmas pidada 
nende mõju konkurentsivõimele; on 
veendunud, et ressursitõhusat 
transpordisektorit on võimalik saavutada 
ainult tasakaalustatud lähenemisviisi abil, 
mis annab majandustegevuses osalejatele 
õiged stiimulid;

välja jäetud

Or. da
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Muudatusettepanek 10
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et transpordisektori 
energiasäästu poliitika ei tohi põhjustada 
liikuvuse piiramist ja heite vähendamise 
nõuete hindamisel tuleb silmas pidada 
nende mõju konkurentsivõimele; on 
veendunud, et ressursitõhusat 
transpordisektorit on võimalik saavutada 
ainult tasakaalustatud lähenemisviisi abil, 
mis annab majandustegevuses osalejatele 
õiged stiimulid;

2. rõhutab, et transpordisektori 
energiasäästu poliitika ei tohi põhjustada 
liikuvuse piiramist ja heite vähendamise 
nõuete hindamisel tuleb silmas pidada 
nende mõju konkurentsivõimele; nõuab 
linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava 
kaasrahastamiseks 2014.–2020. aasta 
finantsraamistikus uue 
finantsinstrumendi loomist; on 
veendunud, et ressursitõhusat 
transpordisektorit on võimalik saavutada 
ainult tasakaalustatud ja mitmekesistatud
lähenemisviisi abil, mis annab 
majandustegevuses osalejatele õiged 
stiimulid ning hõlmab erinevaid 
sidusrühmi, sh kohalikud ja piirkondlikud 
asutused, infrastruktuuri projekteerijad, 
transpordiettevõtted ja üldsus; rõhutab, et 
on hädavajalik siduda 
sõidukitehnoloogias märkimisväärsete 
tehniliste uuenduste kasutuselevõtmine 
mürataseme ja õhusaaste piirmääradest 
kinnipidamisega;

Or. lt

Muudatusettepanek 11
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et transpordisektori 
energiasäästu poliitika ei tohi põhjustada 

2. rõhutab, et transpordisektori 
energiasäästu ja heitkoguste vähendamise
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liikuvuse piiramist ja heite vähendamise 
nõuete hindamisel tuleb silmas pidada 
nende mõju konkurentsivõimele; on 
veendunud, et ressursitõhusat 
transpordisektorit on võimalik saavutada 
ainult tasakaalustatud lähenemisviisi abil, 
mis annab majandustegevuses osalejatele 
õiged stiimulid;

poliitika ei tohi põhjustada liikuvuse 
piiramist ja heite vähendamise nõuete 
hindamisel tuleb silmas pidada nende mõju 
konkurentsivõimele ning et uusi eesmärke 
saab seada ainult siis, kui selles on 
üksmeelselt kokku leppinud kõik 
asjaosalised ja eesmärke on võimalik 
saavutada seni tehtud tehnoloogilisi 
edusamme rakendades; on veendunud, et 
ressursitõhusat transpordisektorit on 
võimalik saavutada ainult tasakaalustatud 
lähenemisviisi abil, mis annab 
majandustegevuses osalejatele õiged 
stiimulid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et transpordisektori 
energiasäästu poliitika ei tohi põhjustada 
liikuvuse piiramist ja heite vähendamise 
nõuete hindamisel tuleb silmas pidada 
nende mõju konkurentsivõimele; on 
veendunud, et ressursitõhusat 
transpordisektorit on võimalik saavutada 
ainult tasakaalustatud lähenemisviisi abil, 
mis annab majandustegevuses osalejatele 
õiged stiimulid;

2. rõhutab, et transpordisektori 
energiasäästu poliitika ei pea tingimata 
piirama liikuvust ning et 
kütusesäästlikkuse nõuded edendavad ELi 
konkurentsivõimet ja innovaatilisust ning 
aitavad olelusringi hindamise põhjal nii 
ettevõtetel kui ka tarbijatel 
märkimisväärselt säästa; on veendunud, et 
ressursitõhusat transpordisektorit on 
võimalik saavutada ainult tasakaalustatud 
lähenemisviisi abil, mis annab 
majandustegevuses osalejatele õiged 
stiimulid;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et transpordisektori 
energiasäästu poliitika ei tohi põhjustada 
liikuvuse piiramist ja heite vähendamise 
nõuete hindamisel tuleb silmas pidada 
nende mõju konkurentsivõimele; on 
veendunud, et ressursitõhusat 
transpordisektorit on võimalik saavutada 
ainult tasakaalustatud lähenemisviisi abil, 
mis annab majandustegevuses osalejatele 
õiged stiimulid;

2. rõhutab, et heite vähendamise nõuete 
hindamisel tuleb silmas pidada nende mõju
transpordiliikide omavahelisele
konkurentsivõimele; on veendunud, et 
ressursitõhusat transpordisektorit on 
võimalik saavutada ainult tasakaalustatud 
lähenemisviisi abil, mis annab 
majandustegevuses osalejatele õiged 
stiimulid;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et transpordisektori 
energiasäästu poliitika ei tohi põhjustada 
liikuvuse piiramist ja heite vähendamise 
nõuete hindamisel tuleb silmas pidada 
nende mõju konkurentsivõimele; on 
veendunud, et ressursitõhusat 
transpordisektorit on võimalik saavutada 
ainult tasakaalustatud lähenemisviisi abil, 
mis annab majandustegevuses osalejatele 
õiged stiimulid;

2. rõhutab, et transpordisektori 
energiasäästu poliitika ei tohi põhjustada 
liikuvuse piiramist ja heite vähendamise 
nõuete hindamisel tuleb silmas pidada 
nende mõju Euroopa tööstuse
konkurentsivõimele; on veendunud, et 
ressursitõhusat transpordisektorit on 
võimalik saavutada ainult tasakaalustatud
ja sidusa lähenemisviisi abil, mis annab 
majandustegevuses osalejatele õiged 
stiimulid;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Krišjānis Kariņš
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Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab energiatõhususe ja 
taastuvate energiaallikate suurt 
potentsiaali transpordisektoris; rõhutab, 
et transpordisektori energia- ja 
kliimaeesmärgid võib saavutada erinevaid 
energiaallikaid kombineerides ja 
olemasolevaid energiasäästmise võimalusi 
kasutades;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et paljud uuendused 
kütusesäästliku tehnoloogia vallas on 
turul vabalt kättesaadavad;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab, kui oluline on ELi 
2020. aasta eesmärkide täitmiseks 
edendada elektritransporti; nõuab, et 
komisjon ja liikmesriigid võtaksid kiirelt 
vastu ühised koostoimivad nõuded ning 
rajaksid kogu ELi hõlmava laadimise 
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infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia suurt 
potentsiaali transpordi tekitatud heite 
vähendamiseks; rõhutab vajadust edendada 
innovaatilisi lahendusi, nt optimeeritud 
marsruutide planeerimist, ühitamist ning 
teabevahetust infrastruktuuride ja sõidukite 
vahel; tuletab meelde, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 
võib vähendada vajadust reisida;

3. toonitab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
intelligentsete transpordisüsteemide ja 
-teenuste suurt potentsiaali transpordi 
tekitatud heite vähendamiseks; on 
seisukohal, et transpordisektoris võetud 
tehnoloogiaalastesse kohustustesse tuleb 
tõsisemalt suhtuda ning edendada 
transporditeenuste tõhusamat 
korraldamist; rõhutab vajadust edendada 
innovaatilisi lahendusi, nt optimeeritud 
marsruutide planeerimist, ühitamist ning 
teabevahetust infrastruktuuride ja sõidukite 
vahel; tuletab meelde, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 
võib vähendada vajadust reisida;

Or. lt

Muudatusettepanek 19
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia suurt 
potentsiaali transpordi tekitatud heite 
vähendamiseks; rõhutab vajadust edendada 
innovaatilisi lahendusi, nt optimeeritud 

3. toonitab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia suurt 
potentsiaali transpordi tekitatud heite 
vähendamiseks, eelkõige seoses tuleviku 
energiasüsteemiga, milles 
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marsruutide planeerimist, ühitamist ning 
teabevahetust infrastruktuuride ja sõidukite 
vahel; tuletab meelde, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 
võib vähendada vajadust reisida;

elektritranspordil on otsustav osa; rõhutab 
vajadust edendada innovaatilisi lahendusi, 
nt optimeeritud marsruutide planeerimist, 
ühitamist ning teabevahetust 
infrastruktuuride ja sõidukite vahel; tuletab 
meelde, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 
võib vähendada vajadust reisida;

Or. da

Muudatusettepanek 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia suurt 
potentsiaali transpordi tekitatud heite 
vähendamiseks; rõhutab vajadust edendada 
innovaatilisi lahendusi, nt optimeeritud 
marsruutide planeerimist, ühitamist ning 
teabevahetust infrastruktuuride ja sõidukite 
vahel; tuletab meelde, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 
võib vähendada vajadust reisida;

3. toonitab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia suurt 
potentsiaali transpordi tekitatud heite 
vähendamiseks; rõhutab vajadust edendada 
innovaatilisi lahendusi, nt optimeeritud 
marsruutide planeerimist, ühitamist ning 
teabevahetust infrastruktuuride ja sõidukite 
vahel; tuletab meelde, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 
võib vähendada reisimise vajadust nii 
inimeste kui ka ettevõtete jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia suurt 
potentsiaali transpordi tekitatud heite 

3. toonitab nii info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kui ka 
intelligentsete transpordisüsteemide suurt 
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vähendamiseks; rõhutab vajadust edendada 
innovaatilisi lahendusi, nt optimeeritud 
marsruutide planeerimist, ühitamist ning 
teabevahetust infrastruktuuride ja sõidukite 
vahel; tuletab meelde, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 
võib vähendada vajadust reisida;

potentsiaali transpordi tekitatud heite 
vähendamiseks; rõhutab vajadust edendada 
innovaatilisi lahendusi, nt optimeeritud 
marsruutide planeerimist, ühitamist ning 
teabevahetust infrastruktuuride ja sõidukite 
vahel; tuletab meelde, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, eriti 
videokonverentsi võimaluse kasutamine 
võib vähendada vajadust reisida;

Or. ro

Muudatusettepanek 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vajadust transpordiliigisiseste 
lahenduste järele; rõhutab, et ükski 
transpordiliik ei ole iseenesest piisav, sest 
maantee-, raudtee-, lennu- ja 
laevatranspordi arukama kombineerimise 
järele on selge vajadus;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
kasutamine maanteetranspordis ning selle 
liidestes muude transpordiliikidega aitab 
märkimisväärselt parandada 
keskkonnatoimet, tõhusust (sh 
energiasäästlikkus), maanteetranspordi 
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(sh ohtlike kaupade vedu) ohutust ja 
turvalisust, üldist turvalisust ning reisijate 
ja kaupade liikumist ning tagab seejuures 
siseturu õige toimimise, suurema 
konkurentsivõime ja tööhõive; on 
seisukohal, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
koordineeritud ja tõhusaks kasutamiseks 
kogu Euroopa Liidus tuleb 
üksikjuhtumitest lähtudes kehtestada rida 
nõudeid (sh standardid); neid nõudeid 
tuleks rakendada seoses järgmiste 
prioriteetsete meetmete ja valdkondadega: 
mitmeliigilise transpordi võimalustega 
seotud teabeteenuste ja reaalajas 
liiklusteabeteenuste pakkumine ELi 
tasandil, andmed ja kord, et edastada 
kasutajatele tasuta ja igal võimalusel 
maanteeohutusega seotud ühtset 
minimaalset liiklusteavet; kogu ELis 
koostoimivaks muudetava eCall-süsteemi 
kättesaadavus ühtlustatud alusel, veo- ja 
kaubaautode ohutute parkimisalade kohta 
teabe edastamine ja sellistele sõidukitele 
ohutute parkimisalade broneerimise 
võimalus; 

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et IKT standardimispoliitika 
tuleb tingimata kohandada turgude 
arenguga, mis nõuab koostalitlust, sest 
see aitab kiirendada elektrisõidukite ning 
arukate võrkude ja mõõturite tehniliste 
standardite loomist, mis peaks jõudma 
lõpule 2012. aastaks;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kinnitab taas oma arvamust, et 
järelhaagisega raskeveokeid tuleb 
laialdasemalt kasutada; on arvamusel, et 
järelhaagisega raskeveokid on säästev 
lahendus, mis aitab 
maanteetranspordisektorit 
energiasäästlikumaks muuta; samuti 
tunnistab, et selle maanteetranspordi liigi 
ulatuslikumat kasutamist raskendavad 
lahknevad eeskirjad, mida riigipiiride 
ületamisel järelhaagisega raskeveokite 
suhtes kohaldatakse; kutsub komisjoni 
üles uurima, milliseid erinevusi 
eeskirjades oleks võimalik kergesti 
ühtlustada ja kuidas tagada 
järelhaagisega raskeveokite suurem 
osakaal piire ületavas transpordis;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. on seisukohal, et seoses intelligentsete 
transpordisüsteemide rakenduste ja 
teenustega, mis eeldab täpseid ja 
usaldusväärseid andmeid ning 
positsioonimist, on vaja 
satelliittehnoloogiat või muud 
kõrgetasemelist tehnoloogiat kasutavat 
infrastruktuuri, et tagada nõutav 
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täpsustase; on arvamusel, et 
intelligentsete transpordisüsteemide 
rakenduste rakendamisel võiks kasutada 
tipptehnoloogiat, nagu raadiosagedusel 
põhinev identifitseerimine (RFID) või 
EGNOS/Galileo, eeskätt transiitveos, sh 
mitmeliigilises transiitveos oleva kauba 
asukoha väljaselgitamiseks ja jälgimiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
teadustöö võib anda uusi lahendusi 
transporditõhususe suurendamiseks, ja 
tervitab komisjoni strateegilist 
lähenemisviisi selles küsimuses; on 
veendunud, et vaja on tõhusamaid viise 
teadustöö tulemuste turustamiseks;

4. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
teadustöö võib anda uusi lahendusi 
transporditõhususe suurendamiseks, ja 
tervitab komisjoni strateegilist 
lähenemisviisi selles küsimuses; juhib 
tähelepanu sellele, et vaja on liikuvuse 
allprogrammi, mille eesmärk oleks 
transpordi tõhususe suurendamine, 
edendades näiteks kõikide 
transpordiliikide jaoks arukaid ja 
koostalitlusvõimelisi 
marsruutimissüsteeme, mis ühendaksid 
Galileo, SESARi, ERTMSi jne süsteemid; 
lisaks on veendunud, et vaja on 
tõhusamaid viise teadustöö tulemuste 
turustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
teadustöö võib anda uusi lahendusi 
transporditõhususe suurendamiseks, ja 
tervitab komisjoni strateegilist 
lähenemisviisi selles küsimuses; on 
veendunud, et vaja on tõhusamaid viise 
teadustöö tulemuste turustamiseks;

4. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
teadustöö võib anda uusi lahendusi 
transporditõhususe suurendamiseks, ja 
tervitab komisjoni strateegilist 
lähenemisviisi selles küsimuses; on 
veendunud, et vaja on tõhusamaid viise 
teadustöö tulemuste turustamiseks ning 
edasisi uuringuid, mis käsitleksid üha 
suurenevate taastuvenergia mahtude 
integreerimist intelligentsemate 
energiasüsteemidega, milles on kesksel 
kohal elektritransport;

Or. da

Muudatusettepanek 29
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
teadustöö võib anda uusi lahendusi
transporditõhususe suurendamiseks, ja
tervitab komisjoni strateegilist 
lähenemisviisi selles küsimuses; on 
veendunud, et vaja on tõhusamaid viise 
teadustöö tulemuste turustamiseks;

4. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
teadustöö võib anda uusi lahendusi CO2

heitkoguste vähendamiseks ja 
transpordivaldkonnas tõhususe
suurendamiseks, ning tervitab komisjoni 
strateegilist lähenemisviisi selles 
küsimuses; on veendunud, et vaja on 
tõhusamaid viise teadustöö tulemuste 
turustamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub komisjonil edendada 
energiatõhusust suurendavate 
uuenduslike seadmete (nt veoautode 
spoilerite ja muude aerodünaamikat või 
toimimist parandavate vahendite) 
kulutasuvat arendamist ja kasutamist 
kõikide transpordiliikide puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. ergutab komisjoni, nõukogu, 
kohalikke asutusi ning tööstuse esindajaid 
nn elektrilise liikuvuse arutelu hästi 
tasakaalustatud konteksti asetama, 
arvestades elektrijalgrataste jõudsalt 
kasvava turu võimalusi ning 
aastatepikkusi kogemusi massitranspordis 
elektritrammide ja -rongidega;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kordab, et kütuste mitmekesistamine 
ja energiajulgeoleku tugevdamine on ELi 
transpordisektori kaks peamist ülesannet, 
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mille täitmisele võib erinevatest 
energiaallikatest paikselt toodetud elekter 
märkimisväärselt kaasa aidata;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, kui oluline on SESAR 
(Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna 
juhtimissüsteem) „ühtse Euroopa taeva” 
loomiseks, ning nõuab EGNOSi sertimist, 
sest see on tsiviillennunduses kasutamise 
seisukohalt keskse tähtsusega;

Or. ro

Muudatusettepanek 34
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et Euroopa Liidul tuleks 
maailmaturul säilitada oma tugev 
positsioon jätkusuutlike transpordi- ja 
mobiilsustoodete valdkonnas, pidades 
silmas näiteks raudteeliikluse juhtimis- ja 
infrastruktuurisüsteeme ning 
liikuvuskorralduse tarkvara; seetõttu 
nõuab, et Euroopa Liit suurendaks oma 
jõupingutusi säästva maismaa- ja 
meretranspordi alases teadus- ja 
arendustegevuses;
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Or. en

Muudatusettepanek 35
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab säästlike biokütuste suuremat
rolli ELi energiakombinatsioonis; märgib 
siiski, et igasugust biokütuste osa 
suurendamist peab hästi ette valmistama, 
kooskõlastama ja rakendama, kõik 
sidusrühmad peavad selle kehtestamise 
hetkel olema valmis vajalikku 
kütusekombinatsiooni pakkuma ja
riiklikud asutused peavad selgitama 
kütusekombinatsiooni mis tahes muutmise 
tagajärgi.

5. tuletab meelde, et taastuvenergia 
direktiivis ei võeta arvesse maakasutuse 
kaudset muutumist ning seega ei sisalda 
kasvuhoonegaaside olelusringi hindamise 
arvutused maakasutuse kaudsest 
muutumisest tulenevaid heitkoguseid; 
rõhutab, et biokütuste rolli
suurendamisest ELi 
energiakombinatsioonis tuleb hoiduda, 
kuni säästlikkust puudutavaid nõudeid on 
uuendatud, võttes eeskätt arvesse 
maakasutuse kaudse muutumise 
lähteainespetsiifilisi tegureid; lisaks 
nõuab ranget kohapealset kontrolli ja 
jõustamist, et tagada nende nõuete 
täitmine; märgib siiski, et riiklikud 
asutused peavad selgitama 
kütusekombinatsiooni mis tahes muutmise 
tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab säästlike biokütuste suuremat
rolli ELi energiakombinatsioonis; märgib 
siiski, et igasugust biokütuste osa 

5. pooldab tõeliselt säästlike biokütuste 
rolli ELi energiakombinatsioonis; palub 
komisjonil viivitamata esitada 
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suurendamist peab hästi ette valmistama, 
kooskõlastama ja rakendama, kõik 
sidusrühmad peavad selle kehtestamise 
hetkel olema valmis vajalikku 
kütusekombinatsiooni pakkuma ja riiklikud 
asutused peavad selgitama 
kütusekombinatsiooni mis tahes muutmise 
tagajärgi.

maakasutuse kaudse muutumise kohta 
seadusandliku ettepaneku; rõhutab 
keskkondlikke ja majanduslikke eeliseid, 
mida tootmise teise põlvkonna 
biokütustele üleviimine ELi tööstusele 
annaks; märgib siiski, et igasugust 
biokütuste osa suurendamist peab hästi ette 
valmistama, kooskõlastama ja rakendama, 
kõik sidusrühmad peavad selle 
kehtestamise hetkel olema valmis vajalikku 
kütusekombinatsiooni pakkuma ja riiklikud 
asutused peavad selgitama 
kütusekombinatsiooni mis tahes muutmise
tagajärgi, sh kasvuhoonegaaside 
tõendatava vähendamise seisukohalt;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab säästlike biokütuste suuremat 
rolli ELi energiakombinatsioonis; märgib 
siiski, et igasugust biokütuste osa 
suurendamist peab hästi ette valmistama, 
kooskõlastama ja rakendama, kõik 
sidusrühmad peavad selle kehtestamise 
hetkel olema valmis vajalikku 
kütusekombinatsiooni pakkuma ja riiklikud 
asutused peavad selgitama 
kütusekombinatsiooni mis tahes muutmise 
tagajärgi.

5. pooldab säästlike biokütuste, eeskätt 
teise põlvkonna biokütuste suuremat rolli 
ELi energiakombinatsioonis; märgib siiski, 
et igasugust biokütuste osa suurendamist 
peab hästi ette valmistama, kooskõlastama 
ja rakendama, kõik sidusrühmad peavad 
selle kehtestamise hetkel olema valmis 
vajalikku kütusekombinatsiooni pakkuma 
ja riiklikud asutused peavad selgitama 
kütusekombinatsiooni mis tahes muutmise 
tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Marian-Jean Marinescu



PE472.121v01-00 22/26 AM\876754ET.doc

ET

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab säästlike biokütuste suuremat 
rolli ELi energiakombinatsioonis; märgib 
siiski, et igasugust biokütuste osa 
suurendamist peab hästi ette valmistama, 
kooskõlastama ja rakendama, kõik 
sidusrühmad peavad selle kehtestamise 
hetkel olema valmis vajalikku 
kütusekombinatsiooni pakkuma ja riiklikud 
asutused peavad selgitama 
kütusekombinatsiooni mis tahes muutmise 
tagajärgi.

5. pooldab säästlike biokütuste suuremat 
rolli ELi energiakombinatsioonis; märgib 
siiski, et igasugust biokütuste osa 
suurendamist peab hästi ette valmistama,
ühtlustama kogu ELis, kooskõlastama ja 
rakendama, kõik sidusrühmad peavad selle 
kehtestamise hetkel olema valmis vajalikku 
kütusekombinatsiooni pakkuma ja riiklikud 
asutused peavad selgitama 
kütusekombinatsiooni mis tahes muutmise 
tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et tarnekindluse 
tagamiseks on vaja energiaallikaid 
mitmekesistada ning seoses sellega leiab, 
et iga muu maksusoodustuse kaalumisel 
tuleks lähtuda säästvast ja 
konkurentsivõimelisest 
kütusekombinatsioonist 
transpordisektoris;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunnistab, et transpordisektori 
üleviimine elektrienergiale paralleelselt 
taastuvama energia kasutuselevõtuga on 
üks kõige olulisematest 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
vahenditest; on seisukohal, et üleminekul 
elektrienergiale tuleks keskenduda 
reisijateveo võimaldamisele 
elektriautodega, biokütuseid tuleks 
seevastu aga kasutada raskete kaupade 
veos ning aja möödudes ka 
lennutranspordis; on seisukohal, et 
elektriautode suurt potentsiaali saab 
täielikult rakendada ainult siis, kui 
võetakse vajalikud regulatiivsed ja 
seadusandlikud meetmed ning 
kõrvaldatakse praegused tõkked; 

Or. da

Muudatusettepanek 41
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et Euroopa raudteede täielik 
koostalitlusvõime eeldab halduskoormuse 
vähendamist; kogu Euroopas tuleks 
eeskätt tõhusamaks muuta ja standardida 
veeremitele loa väljastamise korda; 

Or. it

Muudatusettepanek 42
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on veendunud, et ettevõtjaid tuleks 
julgustada konkureerivat hinnakujundust 
edendama, et vältida olukorda, kus 
saastevabad ja energiasäästlikud sõidukid 
on hinnavahe tõttu tavapärastest 
sõidukitest ebasoodsamas olukorras; 

Or. ro

Muudatusettepanek 43
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. rõhutab, et elektriautodel on 
transpordivahendina tohutu potentsiaal, 
eelkõige linnapiirkondades; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel teha rohkem 
tööd Euroopa ühiste laadimise standardite 
väljatöötamiseks, ning rõhutab, et 
elektriautode edu tagamiseks on 
ülioluline arukate võrkude arendamine;

Or. da

Muudatusettepanek 44
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. tunnistab, et Euroopa raudteesektor 
on üha tundlikum ELi turul teenuseid 
osutavate kolmandate riikide tarnijate 
konkurentsi suhtes; tunneb muret oluliste 
tõkete pärast, mis ei lase ELi 
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teenusepakkujatel osaleda ELi 
mittekuuluvate riikide avalikes hangetes;

Or. it

Muudatusettepanek 45
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. juhib tähelepanu elektrisõidukite 
rollile energiatõhusa transpordi 
kujundamises ning soovitab 
liikmesriikidel võtta meetmeid 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
maanteesõidukite edendamist käsitleva 
direktiivi 2009/33/EÜ rakendamiseks 
avalike transporditeenuste valdkonnas;

Or. ro

Muudatusettepanek 46
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. juhib tähelepanu vajadusele luua 
Euroopa tasandil veelgi soodsam 
keskkond transpordisektori CO2 

heitkoguste vähendamiseks;

Or. da

Muudatusettepanek 47
Britta Thomsen
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Arvamuse projekt
Lõige 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 d. nõuab, et transpordisektorile 
laiendataks energiaettevõtete 
energiasäästusüsteemi, nagu pakuti 
komisjoni hiljuti esitatud energiatõhususe 
direktiivis; 

Or. da

Muudatusettepanek 48
Britta Thomsen

Arvamuse projekt
Lõige 5 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 e. juhib tähelepanu sellele, et 
elektriautode kasutamisega toetatakse 
keskkonnasõbralikku majanduskasvu ja 
töökohtade loomist, suurendatakse 
sotsiaalmajanduslikku kasu, mida 
saadakse juba kavandatud taastuvate 
energiaallikate edendamisest Euroopa 
tasandil, ja varustuskindlust ning 
vähendatakse müra ja õhusaastet 
linnapiirkondades; 

Or. da


