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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 1
Lõige 2

2. toetab jätkuvat õigusloomeprotsessi seoses lennunduse kaasamisega ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi ja meetmete ettevalmistamisega merendussektori
kliimamõjuga tegelemiseks; on arvamusel, et keskkonnakulud, sealhulgas 
kasvuhoonegaaside heitmed, peavad kajastuma kõikide transpordiliikide hindades 
ning keskkonda enam koormavad transpordiliigid peavad maksma ka kõige 
kõrgemat hinda;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Duarte Freitas

Muudatusettepanek 2
Lõige 2

2. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 3
Lõige 2 a (uus)

2 a. kutsub komisjoni üles põhjalikult hindama õhu-, mere- ja siseveetranspordis 
alternatiivkütuste kasutamise tehnilist ja majanduslikku elujõulisust ning 
keskkonnamõju, sest alternatiivkütuste kasutamine võib parandada nimetatud 
transpordiliikide energiatõhusust;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Duarte Freitas

Muudatusettepanek 4
Lõige 2 a (uus)

2 a. on arvamusel, et infrastruktuuri, kasvuhoonegaaside heitmete, liiklusõnnetuste ja 
müraga seotud kulusid tuleb kajastada transpordikuludes, et innustada kasutajaid 
valima säästlikumaid variante;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 5
Lõige 3

3. rõhutab vajadust ELi rahastamise järele esmatähtsate projektide elluviimisel üle-
euroopaliste võrkude (sh Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi) raames ning 
vajadust määratleda asjakohased suunised riigiabi andmiseks raudteesektorile; märgib, 
et antud lubaduste täitmiseks ja ELi Kyoto protokolliga seotud eesmärkide järgimiseks 
on äärmiselt oluline suurendada ja laiendada rahalist ja muud toetust, mehhanisme 
ja poliitikat, mis innustavad seda transpordiliiki kõikides liikmesriikides nii reisijate 
kui ka kaubaveoks rohkem kasutama;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Duarte Freitas

Muudatusettepanek 6
Lõige 3 a (uus)

3 a. soovitab luua raamistiku, et edendada raudteetranspordi säästlikkust jõulisema 
keskkonnapoliitika abil, mis ergutab näiteks kasutama taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrit;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Duarte Freitas

Muudatusettepanek 7
Lõige 3 a (uus)

3 a. rõhutab, kui oluline on rakendada riiklikke tegevuskavasid, mis suurendavad 
tarbijate nõudlust väiksemaid heitkoguseid tekitavate transpordiliikide järele, nagu 
on soovitatud Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioonis 
sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist 
käsitleva ühenduse strateegia kohta;1 nõuab tungivalt, et komisjon lisaks selle 
soovituse tulevasse Euroopa säästlikku transpordipoliitikasse;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 8
Lõige 4

4. rõhutab, et ainult mitmete meetmete – nagu liikluse vältimine, parem logistika ja 
rahalised stiimulid keskkonnasõbraliku transpordi (välja jäetud) kasutamiseks –
koostoime võib tagada tulevastele põlvkondadele jätkusuutliku transpordisüsteemi; 

Or. en

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0469.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 9
Lõige 4

4. rõhutab, et biokütuste kasutamise hõlbustamine on vaid täiendav meede, ja et ainult 
mitmete meetmete – nagu ümbersuunamine säästvamale transpordivahendile, 
sõidukite väiksem kütusekulu, liikluse vältimine, parem logistika ja rahalised 
stiimulid (välja jäetud) – koostoime võib tagada tulevastele põlvkondadele 
jätkusuutliku transpordisüsteemi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 10
Lõige 4

4. rõhutab, et ainult mitmete meetmete – nagu liikluse vältimine, motoriseeritud 
transpordi nõudluse üldine vähenemine ning parem logistika ja rahalised stiimulid 
keskkonnasõbraliku transpordi ja kütuse kasutamiseks – koostoime võib tagada 
tulevastele põlvkondadele jätkusuutliku transpordisüsteemi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 11
Lõige 4

4. rõhutab, et ainult mitmete meetmete – nagu intelligentse liikluskorraldus- ja 
lennujuhtimissüsteemi rakendamine, parem logistika ja rahalised stiimulid 
keskkonnasõbraliku transpordi ja kütuse kasutamiseks – koostoime võib tagada 
tulevastele põlvkondadele jätkusuutliku transpordisüsteemi;

Or. pl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 12
Lõige 5

5. märgib, et turvalise, keskkonnasõbraliku, energiatõhusa ja taskukohase 
ühistranspordisüsteemi ülesehitamine ning selle järkjärguline edasiarendamine ja 
olemasolevate ühenduste laiendamine annab panuse transpordi negatiivse 
keskkonnamõju vähendamisse;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 13
Lõige 5

5. märgib, et turvalise, keskkonnasõbraliku, tõhusa ja taskukohase 
ühistranspordisüsteemi ülesehitamine ning autode ühiskasutus, kaasasõidu võimalus 
ning motoriseerimata liikuvus on olulised sammud transpordi negatiivse 
keskkonnamõju vähendamisel; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
kohustaksid ELi kõiki linnasid võtma kasutusele linnade liikluskavasid koos 
erimeetmetega, mis lihtsustavad ja soodustavad jalgrataste kasutamist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 14
Lõige 5

5. märgib, et turvalise, keskkonnasõbraliku, tõhusa ja taskukohase 
ühistranspordisüsteemi ning raudteed ja veeteid mööda korraldatava 
kaubaveosüsteemi ülesehitamine, autode ühiskasutus ja kaasasõidu võimalus ning 
motoriseerimata liikuvuse jõuline edendamine koos motoriseeritud transpordi 
kogunõudlust vähendava poliitika rakendamisega on olulised sammud transpordi 
negatiivse keskkonnamõju vähendamisel;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 15
Lõige 5 a (uus)

5 a. kutsub liikmesriike üles soodustama eelkõige nooremale põlvkonnale suunatud 
teavitus- ja hariduskampaaniate korraldamist, mis aitaksid jõuda harjumustes 
tõeliste muutusteni ja oleksid säästliku transpordi pikaajalise ambitsioonika 
strateegia põhielement;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kathy Sinnott

Muudatusettepanek 16
Lõige 6

6. rõhutab vajadust juurutada edasipüüdlikke ja siduvaid süsinikdioksiidi heitkoguste 
piiranguid uutele autodele ja kaubaautodele, tehes autod kütusesäästlikumaks ja 
(välja jäetud) taskukohasemaks, kui nende kasutamist ei saa vältida, ning ergutada 
ettevaatlikku ja säästvat alternatiivkütuste tootmist biogaasist, aga seda koos autode 
ja kaubaautode oluliselt vähendatud kasutamisega, mis saavutatakse eespool 
nimetatud meetmetega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 17
Lõige 6

6. rõhutab vajadust juurutada edasipüüdlikke ja siduvaid süsinikdioksiidi heitkoguste 
piiranguid autodele, tehes autod kütusesäästlikumaks (välja jäetud), ning tagada
alternatiivkütuste säästev tootmine biomassist (välja jäetud), võttes samuti arvesse 
selle tagajärgi toiduainete tootmisele ja metsade hävitamisele;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 18
Lõige 6

6. rõhutab vajadust juurutada edasipüüdlikke ja siduvaid süsinikdioksiidi heitkoguste 
piiranguid autodele, tehes autod kütusesäästlikumaks ja kõigile tarbijatele 
taskukohasemaks, ning ergutada ettevaatlikku ja säästvat mittefossiilsete kütuste 
tootmist biomassist (sest need tekitavad fossiilkütustega võrreldes oluliselt vähem 
kasvuhoonegaaside heitmeid) kui tingimusteta prioriteeti, võttes arvesse selle 
tagajärgi toiduainete tootmisele, bioloogilisele mitmekesisusele, asjakohastele ILO 
standarditele, veevarudele, maakasutuse muutusele ja metsade hävitamisele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Duarte Freitas

Muudatusettepanek 19
Lõige 6

6. rõhutab vajadust juurutada edasipüüdlikke ja siduvaid süsinikdioksiidi heitkoguste 
piiranguid autodele, tehes autod kütusesäästlikumaks ja kõigile tarbijatele 
taskukohasemaks, ning ergutada ettevaatlikku ja säästvat alternatiivkütuste tootmist 
biomassist (välja jäetud), kasutades kõige tõhusamaid meetodeid ning võttes arvesse 
selle tagajärgi toiduainete tootmisele ja metsade hävitamisele;

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Duarte Freitas

Muudatusettepanek 20
Lõige 6 a (uus)

6 a. kordab, et süsinikdioksiidi heitmete minimeerimiseks on uus autopark väga oluline; 
on seisukohal, et liikmesriigid peaksid kasutama turuinstrumente, et soodustada 
oma autoparkide uuendamist;

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 21
Lõige 6 a (uus)

6 a. nõuab transporditurul osalejatelt vastutustundlikumat tegutsemist (nt avaliku ja 
erasektori partnerluses), mis võiks toimida tõukejõuna keskkonnaeesmärkide 
saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 22
Lõige 7

7. toetab vajalike uuringute läbiviimist sel eesmärgil seitsmenda raamprogrammi kaudu 
ning ergutab komisjoni püüdlema avaliku ja erasektori partnerluste poole uurimis- ja 
arendustegevuses, et arendada säästliku keskkonnasõbraliku transpordi jaoks vajalikku 
tehnoloogiat; juhib tähelepanu asjaolule, et juba olemasolevate uute 
keskkonnasõbralikumate tehnoloogiate parem ja suurem kasutamine annab 
Euroopa transpordipoliitikale kohe lisandväärtust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 23
Lõige 7 a (uus)

7 a. on arvamusel, et selliste alternatiiv- ja taastuvate kütuste (nagu vesiniku- ja 
kütuseelemendid) väljaarendamine, millest peaksid tulevikus saama palju 
elujõulisemad alternatiivid praegustele mootorisüsteemidele, on oluline vahend 
Euroopa juhtrolli tugevdamiseks selles valdkonnas;

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 24
Lõige 7 a (uus)

7 a. rõhutab asjaolu, et riigiasutustel võib olla säästliku transpordi edendamisel tähtis 
osa, kui muretsetakse sõidukeid ühistranspordisüsteemi jaoks.

Or. en
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