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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. usub, et transpordiliikide energiatõhusus on viimastel aastatel kasvanud ja tänu sellele on 
vähenenud märkimisväärselt süsinikdioksiidi heitkogused kilomeetri kohta; leiab siiski, et 
saavutused kahjulike heidete vähendamise alal on neutraliseerinud nõudluse pidev kasv 
transpordisektoris ja eriti maanteetranspordisektoris; tuletab meelde, et liiklusummikud 
linnades põhjustavad 40% süsinikdioksiidi heitkogustest ja 70% muudest sõidukite 
tekitatud saasteainete heitkogustest;

2. on arvamusel, et ainult ühtse transpordisüsteemi abil on võimalik tulevikus kombineerida 
parimal viisil erinevate transpordiliikide kasutust ja suurendada energiasäästlikkust; 
rõhutab sellega seoses väliskulude sisestamise tähtsust selleks, et tasakaalustada eri 
transpordivahendite kasutust ja edendada vastavalt võimalusele ja vajadusele vähem 
saastavate transpordiliikide kasutamist;

3. on veendunud, et side- ja infotehnoloogia ühendatult Galileo 
satelliitnavigatsioonisüsteemiga võimaldavad parandada liiklusvoogu ja vähendada 
ummikuid linnades ja linnadevahelistel teedel; juhib tähelepanu asjaolule, et raskeveokid 
liiguvad sageli tühjade või pooltühjadena ja koormavad seega asjatult teid; nõuab, et 
liikmesriigid võtaksid vastu poliitika, mis toetab erakasutajate nõudlust innovatsiooni 
järele;

4. rõhutab infosüsteemide ja intelligentsete transpordivahendite väljaarendamise olulisust 
logistikale; väljendab heameelt ühenduse tasandil tehtud eri algatuste üle (nt SESAR, 
ERTMS, RIS ja SafeSeaNet); kutsub liikmesriike üles rohkem investeerima 
infrastruktuuri ja intelligentsetesse transpordisüsteemidesse, edendama ühistranspordi 
kasutamist ja viima sisse multimodaalse koostalitusvõimelise piletimüügi, et parandada eri 
transpordiliikide kasutamist ja koostalitusvõimet, vähendada energiakulu ja parandada 
turvalisust;

5. märgib, et on tähtis välja arendada nn asjade internet, mille abil parandada 
infrastruktuuride ja sõidukite turvalisust, teavitada paremini kliente, kiirendada tarneid ja 
vähendada nendega kaasnevat bürokraatiat;

6. ergutab komisjoni ja liikmesriike tegema rohkem uuringuid transpordi-, turvalisuse ja 
jätkusuutliku liikuvuse valdkonnas ning võtma positiivseid meetmeid vähem saastavate 
transpordiliikide kasutamise edendamiseks, parandama logistikat ja olemasolevaid 
infrastruktuure, viima kiiresti lõpule juba rahastatud projektid TEN-T, kavandama uusi 
transpordivõrke viisil, mis on integreeritud, sidus ja aitab kaasa Lissaboni agenda 
täitmisele.


