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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt alternatiivkütuste taristu tegevuskava üle; tuletab meelde transpordi 

mõju kliimamuutustele ja märgib, et Pariisi kokkuleppe eesmärkide täitmiseks peavad 

transpordisektori tekitatud kasvuhoonegaaside heitkogused olema 2050. aastaks 

nullilähedased; rõhutab seetõttu, et alternatiivkütust kasutavate sõidukite 

jätkusuutlikkus sõltub suurel määral taastuvate energiaallikate kasutamisest, ning peab 

vajalikuks kehtestada kõigile liikmesriikidele alternatiivkütuste kvaliteedi ja 

vastavushindamissüsteemide osas ühtsed nõuded; rõhutab, et CO2-heite vähendamise 

eesmärkide saavutamiseks ELis on vaja tihedamat koostööd kõigi asjaomaste 

sidusrühmade, eriti autotööstuse ja komisjoni vahel; 

2. rõhutab, et CO2-heite vähendamisele suunatud innovatsioon aitab parandada ELi 

konkurentsivõimet maailma tasandil ja suurendab energiajulgeolekut; nõuab, et EL 

asuks transpordisektori CO2-heite vähendamisel maailmas esirinda; nõuab ühtlasi 

tungivalt, et liikmesriigid (eriti kõige rohkem maha jäänud riigid) ja tööstus seaksid 

kaugeleulatuvamaid eesmärke ja kiirendaksid tegevuskava rakendamist, mis hõlmaks 

muu hulgas tõhusate, terviklike ja sidusate riiklike poliitikaraamistike väljatöötamist ja 

õigeaegset rakendamist, et tagada nii avaliku kui ka erasektori allikatest tehtavate 

investeeringute vajalik stabiilsus; 

3. rõhutab, et uute liikuvussüsteemide omaksvõtt tarbijate poolt sõltub suurel määral 

sellest, kas alternatiivkütuste laadimis- ja tankimistaristu on kogu ELi piires nii avaliku 

kui ka erasektori rajatistes kättesaadav ja juurdepääsetav; rõhutab vajadust ühtsema ELi 

lähenemisviisi järele ka ühtsete tehniliste standardite osas, et tagada makseteenuste ja 

laadimispunktide koostalitlusvõime ning võimaldada alternatiivkütuste kasutajatel 

olemasolevat taristut ELis reisimisel täielikult ära kasutada; rõhutab vajadust tagada 

läbipaistev tarbijateave ja piiriülene järjepidevus; nõuab selles küsimuses suuremat 

koostööd avaliku ja erasektori vahel; kutsub komisjoni üles tugevdama tarbijamõõdet ja 

valmistama ette ühtlustatud strateegiat tarbijate teavitamiseks alternatiivkütuste 

kasutamisest ning laadimispunktidest liikmesriikides ja makseviisidest; 

4. rõhutab, et tarbijatele on vaja edastada õigeaegset, kergesti mõistetavat, täpset, 

juurdepääsetavat ja läbipaistvat teavet; peab sellega seoses asjakohaseks kavandatavat 

alternatiiv- ja tavakütuste hinnavõrdlust; nõuab, et neid andmeid koguks ja töötleks 

avatud andmete platvorm; 

5. väljendab heameelt ELi tasandil kooskõlastamise üle; julgustab komisjoni andma 2018. 

aasta jooksul hinnangut, kas makseteenuste koostalitlusvõimet on kõige parem 

edendada seadusandlike või muude kui seadusandlike meetmetega, et see ei takistaks 

innovatsiooni turul; 

6. ergutab komisjoni kasutama ära Euroopa transpordi-, energia- ja digiteerimispoliitika 

vahelist koostoimet, näiteks seoses aruka laadimise ja intelligentsete 

transpordisüsteemidega, tagades ühtlasi vastavuse andmekaitsestandarditele; kutsub 

liikmesriike üles tegema näiteks säästva transpordi foorumi raames tihedamat koostööd 

piiriülese järjepidevuse tagamiseks; 
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7. toetab tehnoloogia seisukohalt neutraalset lähenemisviisi turupõhise alternatiivkütuste 

taristu arendamisele, keskendudes eelkõige kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamisele ning tarbijatele laiema ja parema valiku pakkumisele; nendib, et 

digitaalselt ühendatud alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu tuleks vaadelda 

ühenduses alternatiivkütust kasutavate sõidukite tegeliku arvuga; rõhutab seetõttu 

vajadust tuua turule rohkem alternatiivkütust kasutavaid sõidukeid, et suurendada 

keskpikas ja pikas perspektiivis nende nähtavust ning ergutada selles valdkonnas 

avaliku ja erasektori investeeringuid; 

8. nõuab tungivalt, et komisjon, liikmesriigid ja erasektor suurendaksid rahalist toetust 

alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtule; rõhutab eriti vajadust suurendada järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus alternatiivkütuste taristu ELi-poolset rahastamist; 

märgib, et olulise takistusena tuleks arvesse võtta geograafilisi erinevusi 

alternatiivkütuste taristus ja sellise taristu toetamises ning ka maapiirkondade ülemineku 

kulukust, mis võib alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu pärssida; kutsub 

liikmesriike üles võtma arvesse toetuskavade ning avaliku ja erasektori partnerluste ja 

maksualaste stiimulite positiivset mõju alternatiivkütust kasutavate sõidukite levikule 

turul. 
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