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ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja 

turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt alternatiivkütuste taristu tegevuskava üle; tuletab meelde, et 

transpordisektor on üks peamisi Euroopa süsinikdioksiidi heitkoguste allikaid ning 

ainus sektor, kus heitkogused jätkuvalt suurenevad; rõhutab, et kõigis alternatiivkütuste 

taristuga seotud poliitikavaldkondades on vaja edasist koordineerimist kohalikul, 

piirkondlikul ja ELi tasandil, et tagada Euroopa konkurentsivõime säilimine teadmiste, 

tehnoloogia ja turuosa valdkonnas; rõhutab eesmärki võtta kasutusele piisav 

alternatiivkütuste taristuvõrk, et saavutada 2050. aastaks transpordisektori täielik 

dekarboniseerimine; kutsub sellega seoses komisjoni üles esitama järgmise viie aasta 

tegevuskava, milles on esitatud ühine poliitikaraamistik ja ühised eesmärgid kõikidele 

liikmesriikidele; 

2. ergutab liikmesriike tagama alternatiivkütuste taristu kiire kasutuselevõtu ja sellele 

mõeldud täiendavad rahastamisvahendid, samuti kiiret ja ülikiiret laadimist 

võimaldavad lahendused TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses, sealhulgas linna- ja 

maapiirkondades, töötades sellel eesmärgil välja kaugeleulatuvad ja sidusad riiklikud 

poliitikaraamistikud ja rakendades neid; märgib, et nii era- kui ka avaliku laadimis- ja 

tankimistaristu kättesaadavus ja juurdepääsetavus on äärmiselt oluline, et tarbijad 

alternatiivkütust kasutavad sõidukid ulatuslikumalt omaks võtaksid; on veendunud, et 

eelistada tuleks lahendusi, millel on suurim potentsiaal vähendada heidet kogu sõiduki 

olelusringi jooksul, võttes arvesse tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtet; 

3. kutsub liikmesriike üles võtma riiklike poliitikaraamistike koostamisel nõuetekohaselt 

arvesse TEN-T põhi- ja üldvõrkudes ja ühises transpordipoliitikas sätestatud 

põhimõtteid; 

4. nõuab tungivalt, et need liikmesriigid, kelle riiklikud strateegilised raamistikud on 

peamiselt suunatud maagaasile, kaaluksid selle valiku uuesti läbi, kuna selline valik on 

vastuolus Euroopas üha rohkem leviva elektromobiilsusega ning lõppkokkuvõttes ei aita 

transpordisektoris pikas perspektiivis heitkoguseid vähendada; kutsub kõnealuseid 

liikmesriike üles suunama oma riiklikud strateegilised raamistikud ümber taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektri, sünteetilise metaani, biogaasi ja biometaani 

kasutamisele; 

5. rõhutab säästva linnaplaneerimise tähtsust, et minna erakasutuselt üle transpordi jagatud 

ja ühisele kasutusele, samuti ühistransporditeenustes alternatiivkütuste taristu 

kasutuselevõttu investeerimise olulisust, eelkõige selleks, et hakata kasutama 

elektribusse, mis moodustasid Euroopas 2017. aastal ostetud uutest bussidest ainult 

10%; 

6. nõuab, et prioriteediks seataks tiheda asustusega linnaalade ringteedel, parkimisaladel ja 

peatänavatel kiirete ja ülikiirete laadimislahenduste loomine; on seisukohal, et selleks 

tuleks tugevdada koostööd ja koordineerimist kohalike asutuste, elektrijaotusettevõtete 

ja erainvestorite vahel; 

7. toetab elektrifitseeritud maanteid, mis võimaldavad sõidukitel sõidu ajal laadida; nõuab 
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nende ulatuslikumat arendamist, vähemalt piki TEN-T põhi- ja üldvõrgu maanteid; on 

veendunud, et elektrifitseeritud maanteed võivad olla lahenduseks, mis võimaldab 

vähendada aku suurust ja seega uute sõidukite hinda; 

8. märgib murega, et eesmärkide tase ja riiklike poliitikaraamistike täitmise määr erinevad 

liikmesriikide vahel märkimisväärselt ning et alternatiivkütuste taristu, sealhulgas 

elektrisõidukite laadimise taristu üldine arendamine edeneb liiga aeglaselt; taunib 

asjaolu, et ainult kaheksa liikmesriiki täidavad täielikult Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiivis 2014/94/EL (alternatiivkütuste taristu 

kasutuselevõtu kohta)1 sätestatud riiklike poliitikaraamistike nõudeid ning et kaks 

liikmesriiki ei ole esitanud direktiivi artiklis 3 sätestatud tähtajaks oma riikliku poliitika 

raamistikku; rõhutab sellega seoses, et riiklikud poliitikaraamistikud on väga olulised 

selleks, et meelitada erasektori partnereid rahastama laadimistaristut; kutsub seepärast 

komisjoni üles kaaluma riiklike siduvate eesmärkide ja korrapäraste riiklike aruannete 

esitamise kasutuselevõttu, et tagada 2025. aastaks TEN-T võrgus alternatiivkütuste 

magistraaltaristu rajamine; 

9. rõhutab, et liikmesriigid peaksid nägema ette konkreetsed, siduvad ja jõustatavad 

eesmärgid alternatiivkütuste jaotusvõrgu jaoks, mis kajastavad nii selliseid kütuseid 

kasutavate sõidukite praegust kui ka kavandatavat turuosa; 

10. peab kahetsusväärseks, et fossiilkütuseid, nagu maagaas ja veeldatud naftagaas, loetakse 

direktiivi 2014/94/EL kohaselt endiselt alternatiivkütusteks, õõnestades seega liidu 

eesmärki dekarboniseerida transpordisektor sajandi keskpaigaks; 

11. kutsub komisjoni üles erinevaid riiklikke poliitikaraamistikke põhjalikult analüüsima ja 

võtma oma soovitustes teistele liikmesriikidele arvesse edukaid riiklikke ja 

piirkondlikke meetmeid; 

12. kutsub komisjoni üles esitama vesinik- ja sünteetiliste kütuste jaoks säästlikkuse 

kriteeriume, mis põhinevad olelusringi heitkogustel, milles võetakse arvesse kõigi 

tootmisprotsesside jaoks vajaliku elektritootmise heitkoguseid ja tootmisprotsesside 

mõju veenõudlusele ja maakasutusele; 

13. ergutab liikmesriike tõhustama selliste elektrisõidukite laadimispunktide rajamist, 

millele on linnapiirkonnas ja linnalähipiirkondades üldsuse juurdepääs; 

14. on veendunud, et elektrisõidukite laadimistaristu väljaarendamist tuleks prioriteedina 

ergutada kõikjal, kus õhu kvaliteet on halb, ning et teave võetud või kavandatud 

elektromobiilsust ergutavate meetmete kohta tuleks esitada õhukvaliteedi kavades; 

15. nõuab pidevat investeerimist teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et ühendada veelgi 

taastuvaid energiaallikaid ja säästvaid transpordiliike eesmärgiga saavutada sajandi 

keskpaigaks netoheitevaba liikuvus; 

16. märgib, et elektrisõidukite omanikud laadivad kõige sagedamini oma sõidukeid kodus 

või tööl; rõhutab vajadust laiaulatusliku ja koostalitlusvõimelise era- ja avaliku sektori 

ühise laadimistaristu järele, mis võimaldaks elektrisõidukeid ja -rattaid laadida kodus ja 

                                                 
1 ELT L 307, 28.10.2014, lk 1. 
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töökohas, samuti kohustust tagada selline laadimistaristu pikkadel marsruutidel 

paiknevates teenindusjaamades; võtab teadmiseks vajaduse avaliku ja erasektori 

investeeringute järele, et saavutada optimaalne kaetus; rõhutab sellega seoses vajadust 

paigaldada nii uutesse kui ka olemasolevatesse hoonetesse piisav laadimistaristu; 

märgib, et kavandatud eesmärkide saavutamiseks on väga oluline ulatuslikum teabe 

levitamine ja erasektori kaasamine; 

17. märgib murega, et 2017. aastal oli Euroopas võimalik osta vaid 19 akutoitel 

elektrisõiduki mudelit ja 25 pistikühendusega hübriidsõiduki mudelit võrreldes Euroopa 

tarbijatele pakutava üle 417 bensiini või diislikütust kasutavate sisepõlemismootoriga 

sõidukimudeliga1; 

18. rõhutab, et ilma asjakohase jaotusvõrguta ei saa alternatiivkütuste kasutamist 

suurendada; rõhutab jaotuskohustuste vajadust, et vähendada ebakindlust taristu ulatuse 

suhtes; 

19. palub komisjonil koostada vähemalt TEN-T võrgu jaoks määrus, milles käsitletakse 

rändlust üldsusele juurdepääsetavas alternatiivkütuste taristus; 

20. märgib, et direktiivi 2014/94/EL rakendamise käigus komisjonile esitatud riiklikud 

kavad näitavad, et praegu liidus olemasolevate laadimispunktide arv on teedel 

kasutatavate elektrisõidukite arvu arvestades piisav, lähtudes komisjoni soovitusest, et 

iga 10 elektrisõiduki kohta peaks olema üks laadimispunkt; 

21. märgib lisaks, et riiklikud kavad, mis käsitlevad avaliku sektori laadimistaristute 

kasutuselevõttu kogu ELis 2020. aastaks, peaksid sammu pidama sõidukite arvu 

eeldatava kasvuga ning arvestama, et peamiste teede ääres peaks olema piisavalt 

kiirlaadijaid, vähemalt üks kiirlaadija iga 40 km järel; 

22. rõhutab, et alates 2020. aastast tuleb lisaks olemasolevatele kavadele teha 

märkimisväärseid täiendavaid investeeringuid, et pidada sammu teedel eelduste kohaselt 

liikuvate elektrisõidukite arvuga, ning et ELi rahastamine on oluline, eriti vähem 

arenenud turgudel; 

23. rõhutab, et tuleb panna enam rõhku arukatele laadimislahendustele; märgib, et seda on 

võimalik saavutada, kui tagatakse, et nõuded era- ja ühiskasutuses olevatele avalikele 

laadimistaristutele lähevad kaugemale Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. 

aasta hoonete energiatõhususe uuesti sõnastatud direktiivis2 sätestatud 

miinimumnõuetest; rõhutab, et ebapiisav laadimistaristu on ELis säästva transpordi 

kasutuselevõtul üks peamisi takistusi; 

24. rõhutab, et kuna kõigil kasutajatel ei ole võimalik laadida elektrisõidukeid kodus, on 

vaja ette näha integreeritud lahendused elamute ja mitteeluhoonete jaoks ning ühendada 

laadimispunktid muu olemasoleva taristuga, näiteks tänavavalgustuspostidega; 

25. märgib, et elektrisõidukite turuosa kasv suurendab elektrinõudlust võrgus, kuid Euroopa 

Keskkonnaameti väitel suurendaks 2050. aastaks saavutatav 80%-line elektrisõidukite 

                                                 
1 Availability and Affordability of ZEVs, vahearuanne, Element Energy, oktoober 2017 
2 ELT L 153, 18.6.2010, lk 13. 
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osakaal elektrinõudlust ELis ainult 10%; 

26. on seisukohal, et linnaaladel tuleks laadimistaristu teha kättesaadavaks kõigi 

sõidukiliikide, sealhulgas ühissõidukite, elektrikaubikute, elektrijalgrataste ja 

kaherattaliste mootorsõidukite jaoks; 

27. rõhutab kaldaäärsete elektritoiterajatiste positiivset mõju, kuna väheneb CO2-heide ja 

mürasaaste, õhu kvaliteet paraneb ja kaasneb muu kasu keskkonnale; kutsub komisjoni 

ja liikmesriike üles looma poliitilisi stiimuleid kaldaäärsete elektritoiterajatiste 

arendamiseks nii sisevee- kui ka meresadamates, et vähendada fossiilkütustel 

põhinevast transpordist pärit heitkoguseid; ergutab sellega seoses liikmesriike töötama 

välja integreeritud kavad täielikult elektripõhiste parvlaevade kiireks kasutuselevõtuks; 

märgib, et vaja on täiendavaid riiklikke eeskirju tagamaks, et laevad on kai ääres 

kohustatud kasutama saadaolevat puhast energiat maismaarajatisest; ergutab andma 

veelgi suuremat rahalist toetust kaldaäärse elektritoite rajamiseks nii sisevee- kui ka 

meresadamates, kuna suured kulud takistavad selle majanduslikku teostatavust; rõhutab 

võimalusi, mida pakub Euroopa ühendamise rahastu, et toetada edasist arengut 

kõnealuses valdkonnas; 

28. peab kahetsusväärseks, et alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu ning 

alternatiivkütustel töötavate sõidukite kättesaadavaks tegemise protsess on liiga aeglane, 

ning palub, et tootjad seda kiirendaksid; 

29. palub liikmesriikidel vaadata läbi oma energia maksustamise raamistikud, et hõlbustada 

ja stiimulitega soodustada alternatiivkütuste kasutuselevõttu ning kõrvaldada 

alternatiivkütuste tootmiseks kasutatava elektri maksukoormus, sealhulgas elektri jõul 

gaasi tootmise puhul vahelduva taastuvenergia salvestamiseks; 

30. ergutab võtma kasutusele puhast elektrit lennujaamades (seisvates lennukites ja 

lennujaama mobiilsetes seadmetes kasutamiseks), et vähendada petroolitarbimist, 

parandada õhukvaliteeti, vähendada kliimamuutuste mõju ja müra; 

31. märgib, et üks 4,6 MW täiendava lastiplatvormiga kruiisilaev põletab tõenäoliselt tunnis 

rohkem kui 700 liitrit kütust, mida on rohkem kui 688 töötava mootoriga veoki puhul; 

32. ergutab Euroopa autotootjaid suurendama investeeringuid ülivähese heitega 

sõidukitesse, et kiirendada nende kasutuselevõttu ELi turul; kutsub komisjoni, 

liikmesriike ja autotööstust üles arendama alternatiivkütustel töötavate kerg- ja 

raskesõidukite pakkumist, toetades ambitsioonikate heitkoguste vähendamise 

eesmärkide saavutamist 2025. või 2030. aastaks kogu ELis uute sõiduautode, väikeste 

tarbesõidukite ja raskeveokite puhul; 

33. kutsub kaasseadusandjaid üles määrama kindlaks ajakava, stiimulite süsteemi ning 

eesmärkide ulatuse seoses vähese heitega ja heitevabade sõidukite osakaaluga kogu ELi 

sõidukipargis, et saavutada 2050. aastaks transpordisektori täielik dekarboniseerimine; 

on seisukohal, et see on vajalik, et luua alternatiivkütustel töötavate sõidukite turu jaoks 

investeerimiskindlus ja kiirendada piisava seonduva taristu kasutuselevõttu; sedastab, et 

säästvale transpordile üleminekuga kaasnevad probleemid tekivad kogu tarneahela 

ulatuses; 
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34. ergutab liikmesriike kiirendama ühistranspordi laadimistaristu kasutuselevõttu ja 

stimuleerima nõudlust alternatiivkütusel töötavate busside ja muude elektripõhiste 

ühistranspordisõidukite järele, eelistades neid süsteeme, mis on kogu sõiduki olelusringi 

seisukohast kõige heiteneutraalsemad; 

35. ergutab ülemaailmses kliima- ja energiaalases linnapeade paktis osalevaid kohalikke ja 

piirkondlikke ametiasutusi püüdma lisada oma säästva energia tegevuskavadesse 

konkreetseid meetmeid, eelkõige elektrisõidukite laadimistaristu ehitamiseks või 

lõpuleviimiseks; 

36. ergutab kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi rohkem kasutama Ühtekuuluvusfondis 

ja Euroopa Regionaalarengu Fondis säästva linnalise liikuvuse jaoks olemas olevaid 

kaasrahastamise vahendeid, et viia lõpule null- ja vähese heitega sõidukite laadimis- ja 

tankimistaristu rajamine. 
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