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ET

ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et ookeanid ja nende kui kliimaregulaatorite, bioloogilise mitmekesisuse 
kandjate ja toiduga kindlustatuse allikate säilitamine on inimkonnale väga oluline;

B. arvestades, et praeguse olukorra jätkumise korral suureneb meretranspordi CO2-heide 
prognooside kohaselt 2050. aastaks 50–250 %1;

C. arvestades, et meretransport mõjutab inimeste tervist ja keskkonda ka õhusaaste kaudu;

1. rõhutab, et kõik sektorid, sealhulgas meretransport, peavad aitama täielikult kaasa 
kliimaneutraalsuse saavutamisele ELis hiljemalt 2050. aastaks; rõhutab, kui oluline on 
selle sektori kiire ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kaasamine;

2. toetab kõigi lühiajalises perspektiivis energiatõhusust parandavate ja heitkoguseid 
vähendavate olemasolevate operatiiv- ja tehniliste meetmete rakendamist, eelkõige 
kiiruse vähendamist ja tuulegeneraatoreid, aga ka digiteerimist ja logistika 
optimeerimist;

3. rõhutab, et algusest peale tuleks eelistada kestlikke lahendusi; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekut keelustada avatud ahelaga skraberite kasutamine, et pidada kinni 
heite piirnormidest;

4. kutsub komisjoni üles toetama investeeringuid ja teadusuuringuid uute tehnoloogiate ja 
säästvate kütuste valdkonnas, et leida pikaajalisi lahendusi selle sektori CO2-heite 
vähendamiseks; rõhutab elektrifitseerimise ja keskkonnahoidliku vesiniku potentsiaali;

5. kutsub komisjoni üles kiiresti täitma oma kohustust reguleerida kõige saastavamate 
laevade juurdepääsu sadamatele ja kohustada sildunud laevu kasutama kaldalt tulevat 
elektrit, et vähendada kasvuhoonegaase ja õhusaastet tekitavaid heitkoguseid;

6. rõhutab, kui oluline on laiendada heitekontrolli piirkondi kõigile ELi meredele; kutsub 
kõiki osapooli üles jõudma Vahemere piirkonna heitekontrolli suhtes kiiresti 
kokkuleppele, et vähendada laevadelt pärinevaid väävel- ja lämmastikoksiide;

7. rõhutab, et EL peaks olema eeskujuks, võttes puhta meretranspordi kohta vastu ranged 
nõuded ning nõudes ka rahvusvahelistel foorumitel, nagu IMO, kaugelevaatavaid 
meetmeid.

1 Third IMO GHG Study 2014  (kolmas IMO kasvuhoonegaaside uuring 2014)

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Third%20Greenhouse%20Gas%20Study/GHG3%20Executive%20Summary%20and%20Report.pdf

