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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb sügavat muret transpordi põhjustatud kasvuhoonegaasi heitkoguste suurenemise 
pärast (1990–2005 kasvasid nimetatud heitmed 32,1%, samas kui teiste sektorite 
heitkogused kahanesid 9,5%); juhib tähelepanu eelkõige sellele, et rahvusvahelise 
meretranspordi ja lennunduse põhjustatud heitkogused (Kyoto protokoll ei hõlma neist 
kumbagi) on samas ajavahemikus suurenenud vastavalt 90 ja 50%, moodustades 2005. 
aastal 23% kõigist transpordist tingitud heitkogustest ja 6,3% heitmete üldkogusest;

2. toetab jätkuvat õigusloomeprotsessi seoses lennunduse kaasamisega ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi ja sarnaste õigusaktide ettevalmistamisega merendussektori jaoks; 
juhib samas tähelepanu tõigale, et heitkogustega kauplemise süsteemi võimalik 
kehtestamine meretranspordi valdkonnas ei tohiks mõjutada negatiivselt seda 
transpordiliiki, mis koos siseveetranspordiga on kõige keskkonnasõbralikum, ega 
soosida teisi, keskkonda enam koormavaid transpordiliike;

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 raudteed ajakohastada ning raudteeteenuseid parandada, et teha see 
transpordiliik kasutajatele huvipakkuvamaks;

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

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;

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 kui 
tingimusteta prioriteeti, võttes arvesse selle tagajärgi toiduainete tootmisele ja metsade 
hävitamisele;

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.


