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Bas Eickhout 

Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia 

2016/2327(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. kutsub komisjoni üles tunnistama 

kogu olelusringi heitkoguste mõõtmise 

kasvavat tähtsust alates energiavarustusest 

kuni tootmise ja kasutusaja lõpuni ning 

esitama terviklikud ettepanekud, millega 

suunata tootjaid kasutama optimaalseid 

lahendusi tagamaks, et töötlemiseelses ja 

töötlemisjärgses etapis tekkivad 

heitkogused (upstream and downstream 

emissions) ei vähendaks kasu, mis on 

seotud sõidukite energiakasutuse 

parandamisega; 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

Or. en 
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Punkt 110 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

110. nõuab tungivalt, et komisjon 

esitaks laiahaardelise ettepaneku 
kombineeritud vedu käsitleva direktiivi 

kohta, mis edendaks paremini tõhusat 

kaubavedu ja ergutaks vedude 

ümbersuunamist raudteedele ja 

siseveeteedele, et saavutada vedude 

ümbersuunamise sihid, mis seati 2030. ja 

2050. aastaks konkurentsivõimelise ja 

ressursitõhusa transpordisüsteemi kümne 

eesmärgi raames, mis esitati 2011. aasta 

transporti käsitlevas valges raamatus; 

110. nõuab tungivalt laiahaardelisi 

ettepanekuid kombineeritud vedu käsitleva 

direktiivi kohta, mis edendaksid paremini 

tõhusat kaubavedu ja ergutaksid vedude 

ümbersuunamist raudteedele ja 

siseveeteedele, et saavutada vedude 

ümbersuunamise sihid, mis seati 2030. ja 

2050. aastaks konkurentsivõimelise ja 

ressursitõhusa transpordisüsteemi kümne 

eesmärgi raames, mis esitati 2011. aasta 

transporti käsitlevas valges raamatus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

115. rõhutab vajadust rakendada 

täielikult, tulemuslikult ja ühetaoliselt 

määrust konkurentsivõimeliseks 

kaubaveoks kasutatava Euroopa 

raudteevõrgustiku kohta, mis toob kasu nii 

reisijatele kui ka tööstusele; 

115. rõhutab vajadust rakendada 

täielikult, tulemuslikult ja ühetaoliselt 

määrust konkurentsivõimeliseks 

kaubaveoks kasutatava Euroopa 

raudteevõrgustiku kohta, mis toob kasu nii 

kaubaveole kui ka tööstusele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

133. toonitab, et heitkoguste 

vähendamisel võivad tähtsat osa etendada 

kombineeritud veod; võtab teadmiseks 

komisjoni teadaande kombineeritud vedu 

käsitleva direktiivi (nõukogu direktiiv 

92/106/EMÜ) ajakohastamise kohta, mis 

peaks soodustama kaubaveo 

ümbersuunamist raudteedele ja 

siseveeteedele; 

133. toonitab, et heitkoguste 

vähendamisel võivad tähtsat osa etendada 

kombineeritud veod; võtab teadmiseks 

komisjoni ettepanekud kombineeritud 

vedu käsitleva direktiivi ajakohastamise 

kohta (COM(2017)0648), mis peaks 

soodustama kaubaveo ümbersuunamist 

raudteedele ja siseveeteedele; 

Or. en 

 

 


