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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2006. aasta teatist linnakeskkonda käsitleva temaatilise 
strateegia kohta (KOM(2005)0718),
1. toetab mõtet kasutada linnakeskkonna parandamise ühe abinõuna keskkonnasäästliku 

linnatranspordi kavasid (KLK), kuid rõhutab vajadust kasutada nimetatud vahendit 
paindlikult, arvestades piisavalt iga liikmesriigi ja tema linnapiirkondade ning lisaks 
nendele eripiirangutest mõjutatud piirkondade spetsiifilisi vajadusi;

2. rõhutab, et KLKd peaksid sisaldama konkreetseid ja arvulisi sihteesmärke, mille 
esitlemiseks ja jälgimiseks saab kasutada tulemustabelit, mis soodustaks parimate tavade 
levitamist liikmesriikide seas; juhib tähelepanu sellele, et KLKd peaksid olema uute 
arengute arvessevõtmiseks piisavalt paindlikud;

3. peab linnakeskkonna puhtuse suurendamisel võtmeteguriks keskkonnasõbralike 
transpordiviiside ja -tehnoloogiate kasutamist; viitab sellega seoses eelkõige ELi eriti 
keskkonnasõbralike sõidukite normidele vastavate biokütuste, hübriidautode, jalgrataste 
ning busside ja veoautode kasutamisele1; kooskõlas sellega jälgib pingsalt 
keskkonnasõbralike ühissõidukite kasutuselevõtmist puudutavat komisjoni ettepanekut 
ning teeb ettepaneku kaasata linnatranspordiga seonduv energiatõhususega tegelevate 
kohalike asutuste tegevusalade hulka;

4. arvestades, et ligipääsetavus on säästva arengu juures peamine ja et seda peab käsitlema 
tervikliku linnapoliitika lähenemise kohaselt, kutsub ELi institutsioone üles aitama kaasa 
heade tavade vahetamisele kohalike ja riiklike ametiasutuste vahel ning kutsub komisjoni 
üles kontrollima puuetega inimeste ligipääsetavuse tõhustamist käsitlevate Euroopa 
olemasolevate õigusaktide jõustamist ja eelkõige konkreetseid ühenduse hankemenetlusi 
reguleerivate eeskirjade jõustamist, mis nõuavad selgesõnaliselt kõikidele kasutajatele 
kohandatud projekti; 

5. toetab säästvaid energiaallikaid kasutava ühistranspordi arengut ning nõuab tungivalt, et 
leitaks parem tasakaal isiklike sõidukite ja ühissõidukite kasutamise vahel 
linnapiirkondades;

6. rõhutab vajadust toetada selliste algatuste juurutamist piisava rahastamisega ELi 
vahenditest, eelkõige sellistest eriprogrammidest ja -fondidest nagu CIVITAS2; toetab 
komisjoni seisukohta, mille kohaselt on linnapiirkondade esmatähtsate 
keskkonnaprobleemide lahendamiseks võimalik saada rahalist toetust kavandatava Life+ 
määruse alusel ning Ühtekuuluvusfondi, struktuurifondide ja teadusuuringute 
raamprogrammi vahenditest ning on sellest tulenevalt vastu kõikidele neid puudutavatele 
eelarvekärbetele; viitab siiski vajadusele leida lisaks erivahendeid, et lahendada 
linnakeskkonda käsitlevast strateegiast tulenevad uued probleemid;

7. märgib huviga, et liiklus, elukvaliteet, keskkonnakaitse ja transpordiliikide vaheline 
  

1  Direktiiv 2005/55/EÜ, mis käsitleb gaasiliste ja tahkete osakeste heitmeid.
2  CIVITAS: CIty–VITAlity–Sustainability (linn–vitaalsus–säästvus), programmide CIVITAS I (2002-2006) ja 
CIVITAS II (2005-2009) eelarve on kokku üle 300 miljoni euro.
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tasakaal on saanud kasu sellistest katsetest nagu on läbi viidud Londonis ja Stockholmis;

8. viitab vajadusele soodustada ühistranspordi laialdasemat kasutamist linnapiirkondades;
on samuti seisukohal, et linnatransporditeenused peavad arvestama nii ruumilise 
planeerimise nõudeid (vanalinna piirkond, äärelinn, ühendus lennujaama, bussi- või 
raudteejaamaga ning tööstus- ja kaubanduspiirkondadega, jne) kui ka ühiskondlike ja 
demograafiliste muudatuste vajadusi (vanemad inimesed, puuetega inimesed jne).
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