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KOKKUVÕTE 

Uuringu taust ja eesmärk 

Üleeuroopaline transpordivõrk (TEN-T) on ELi transpordipoliitika nurgakivi. Praegune 
mitmeaastane finantsraamistik lõpeb 2013. aastal ja sellega seoses esitas komisjon 2011. 
aasta oktoobris ettepanekud TEN-T poliitika ja regionaalpoliitika muutmiseks. 
 
Parlamendi transpordi- ja turismikomisjon tellis käesoleva uuringu selleks, et saada 
ülevaade ELi transporditaristu, eelkõige TEN-T tähtsaimatest kasutusel olevatest ja 
tulevastest rahastamisvahenditest ning -allikatest. 
 

Ülevaade TEN-T poliitikast 

TEN-T poliitika läbivaatamisel leidis komisjon, et paljud eelisprojektid olid tähtaegadest 
maha jäänud. Üks põhjusi on projektide puudulik rahastamine. Siiani ei ole TEN-T poliitika 
raames suudetud luua täielikult ühendatud üleeuroopalist võrgustikku, käivitatud on üksnes 
hulk omavahel halvasti seotud riiklikke projekte. Seetõttu tuleb pöörata suuremat 
tähelepanu piiriülestele ühendustele, eri transpordiliikide integreerimisele ja 
koostalitlusvõime parandamisele. 
 

Komisjoni ettepanekud ja TEN-T rahastamine 

Komisjoni ettepanekutes1 käsitletakse nimetatud teemasid mitmel moel. Esiteks on 
moodustatud kaheastmeline võrgustik, mis koosneb kõiki peamisi majanduskogumeid ning 
peamisi sadamaid ja lennujaamu ühendavast põhivõrgust ning laiemast üldvõrgust, kuhu 
kuuluvad kõik peamised rahvusvahelised transpordiühendused. Lisaks tuleks eelistada 
projekte, mis aitavad parandada piiriüleseid ühendusi ja toetavad kliimavaldkonna 
eesmärke. 
 
Transporti käsitlevas 2011. aasta valges raamatus mainitakse kavatsust lõpetada 
üleeuroopalise transpordivõrgu rajamine 2050. aastaks ja põhivõrgu rajamine 2030. 
aastaks. Komisjoni hinnangul vajatakse TEN-T lõpuleviimiseks 2020. aastani umbes 500 
miljardi euro ulatuses investeeringuid, millest hinnanguliselt 250 miljardit tuleb investeerida 
põhivõrku (COM(2011)665/3). 
 
Aastatel 2007–2013 peaksid koguinvesteeringud TEN-T võrkudesse ulatuma 390 miljardi 
euroni, millest suurima osa, nimelt 73% (285 miljardit eurot) moodustavad muud 
(riiklikud) allikad. Ülejäänud 27% (105 miljardit eurot) tuleb ELi vahenditest ja EIP-lt. 
 
Hiljuti esitatud Euroopa ühendamise rahastu asutamise ettepaneku kohaselt on rahastu 
eelarve 31,7 miljardit eurot, seega peaaegu neli korda suurem kui praeguse TEN-T 
programmi eelarve (8 miljardit eurot). See tuleneb osaliselt asjaolust, et Ühtekuuluvusfondi 
eelarvest eraldati 10 miljardit eurot Euroopa ühendamise rahastule, et seada TEN-T 
projektid abikõlblikes riikides muudest transporditaristu tüüpidest ettepoole.  
 

                                                 
1  Nende ettepanekute hulgas on ettepanek TEN-T suuniste muutmiseks, ettepanek Euroopa ühendamise rahastu 

kohta ja ettepanek Ühtekuuluvusfondi kohta; ülevaadet kõigist asjakohastest ettepanekutest ja ELi 
dokumentidest vt peatükkides 2.2 ja 3. 
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Peale selle kavatseb komisjon ergutada erainvestoreid, näiteks institutsioonilisi investoreid 
TEN-T projektidesse investeerima. Selleks on esitatud projektivõlakirjade algatus, sest 
tagatisi pakkudes võib see projektide krediidireitingut parandada. See tähendab, et 
projektidega seotud risk kantakse osaliselt üle EIP-le, kes saab katseetapis (2012–2013) 
TEN-T programmist 230 miljoni euro suuruse kindlasummalise osa. Seda põhjendatakse 
turutõrgete korrigeerimise vajadusega, tõstes esile puudulikku likviidsust ja riskide 
vältimist, kuid on kaheldav, kas tegemist on tõeliste turutõrgetega. Euroopa Komisjon 
eeldab, et projektivõlakirjade algatus loob komisjoni panusest 15-20 korda suurema 
võimenduse, kuigi võimenduse täpne suurus on teadmata (SEC(2011)1237).  
 
Tähelepanu väärib ka avaliku ja erasektori partnerluse kasutamine. Avaliku ja erasektori 
partnerlus võimaldab projekti struktureerida ning erasektorist rahastamist hankida. Kuigi 
avaliku ja erasektori partnerluse populaarsus kasvab, et kujuta see endast universaalset 
lahendust, nagu näitavad hiljutiste projektide vastakad tulemused. Mõned neist 
projektidest on muutunud rahaliselt ebastabiilseks, kusjuures sageli on põhjuseks eeldatust 
palju väiksem liiklusmaht. Avaliku ja erasektori partnerlus osutub eriti kasulikuks siis, kui 
projekt annab ehitusettevõtjale projekteerimisel ja ehitamisel vabad käed. Avaliku ja 
erasektori partnerluse puhul läheb alati vaja head hankenõustamist ja seda ei tohiks 
rakendada selleks, et projekte bilansist kõrvaldada, nagu varem on juhtunud. Väga 
ettevaatlik tuleb olla niisuguste avaliku ja erasektori partnerluste puhul, mis sõltuvad 
kättesaadavusest ja/või tulemustega seotud maksemehhanismidest. 
 

ELi vahendite strateegiline ja tegevuslik kooskõlastamine 

Kui TEN-T programmi raames rahastatakse peamiselt raudtee- ja siseveeteede taristut, siis 
palju suuremast Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi transpordieraldisest 
umbes pool puudutab maanteetaristut. Kuigi see tuleneb loogiliselt mitmesuguste ELi 
fondide erinevatest eesmärkidest ja on kooskõlas üldvõrgu mitmeliigilise iseloomuga, tekib 
oht, et tulevikus koondub tähelepanu veelgi rohkem maanteetranspordile ja 2011. aasta 
transporditeemalises valges raamatus seatud ulatuslike ümbersuunamisega seotud 
eesmärkide saavutamine muutub veelgi raskemaks. 
 
Eri vahendite eesmärgid ja eelistused on komisjoni ettepanekutes varasemast paremini 
kooskõlastatud. Ühtekuuluvusfondist 10 miljardi euro eraldamine Euroopa ühendamise 
rahastule ja ühtekuuluvuspoliitika eeltingimused aitavad strateegilist kooskõlastamist 
parandada. Peale selle võimaldatakse Euroopa ühendamise rahastu ettepanekus umbes 
10% kõrgemat kaasrahastamismäära projektidele, millega toetatakse CO2-heite 
vähendamist või piiriüleste ühenduste parandamist. Kuid otsustavalt tähtsaks kujuneb 
asjakohaste kriteeriumide kehtestamine nimetatud eesmärkide hindamiseks. Kuigi üldise 
poliitikameetmete paketiga püütakse toetada CO2-heite vähendamist ja ümbersuunamist, 
ei ole uute TEN-T ettepanekute võimalikku panust nende eesmärkide saavutamisse veel 
hinnatud. 
 
Tegevuslikust küljest väärib tähelepanu projektide määratlemine ning ettevalmistamine. 
Toetusetaotluse kooskõlastamine hankeprotsessiga on keeruline, eriti avaliku ja erasektori 
partnerlusprojektide puhul. Suutlikkuse suurendamisele suunatud eeltingimused, Euroopa 
avaliku ja erasektori partnerluse ekspertkeskuse (EPEC) ja Euroopa piirkondade projektide 
toetamise ühisabi (JASPERS) edasine kasutamine ning JASPERSi ja keskselt hallatavate 
vahendite suurem kooskõlastamine võivad aidata takistusi ületada. 
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Poliitilised soovitused 

Asjakohase raamistiku loomine on vajalik, kuid mitte piisav eeltingimus õigete projektide 
teostamiseks. Projektide eelisjärjekorda seadmise kriteeriumid ja mehhanismid väärivad 
erilist tähelepanu. Seni ei ole TEN-T projektide majandusliku ja kliimamõju hindamine mitte 
alati õnnestunud. Olukorda saaks parandada majanduse netomõju kvantifitseerimise 
(tasuvusanalüüsi), kliimamõju (CO2 määra hindamise) ja liikluse modelleerimise 
rangemate, kohustuslike nõuete abil. Kinnitamine sõltumatute organite poolt (eelistatavalt 
liikmesriikidest, kellel puudub projekti suhtes huvi) ja liiklusmudelite sertifitseerimine võiks 
tagada sõltumatu, teaduslikult usaldusväärse ja läbipaistvama hindamismenetluse. Tuleks 
hoolitseda selle eest, et majandusliku ja kliimamõju hinnangute koostamisel kasutataks 
samu liiklusprognoose. Hinnangute tulemusi võiks kasutada eri projektide tähtsusjärjekorda 
seadmise ja kaasrahastamise üle otsustamise alusena. 
 
Kasutustasud ja väliskulude sisestamine võivad oluliselt aidata taristute kasutamist 
optimeerida, sest neist saadavat tulu saab kasutada uute taristute (rist)finantseerimiseks ja 
erainvestorite kaasamiseks. Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kehtivate 
rahastamiseeskirjade kohaselt arvatakse kasutustasudest saadav tulu 
kaasrahastamiskõlbliku projekti kogusummast maha. Seega ei soodusta praegused 
eeskirjad kasutustasude kohaldamist ja soosivad kaudselt maanteetaristut, sest erinevalt 
maanteedest ja siseveeteedest on ELi liikmesriigid raudteetaristu puhul kohustatud 
kasutustasu rakendama. Eri eesmärkide seoseid saaks tugevdada, lisades projektide või 
vähemalt teatud tüüpi projektide abikõlblikkuse kriteeriumide hulka kasutustasude 
kasutamise nõude. Kasutustasusid võiks arvesse võtta ka ELi rahastamise 
tähtsusjärjekorda seadmisel või eristades maksimaalseid kaasrahastamise määrasid seoses 
kasvuhoonegaaside kogumõjuga. Sel moel võiks TEN-T poliitika kaasa aidata ka valges 
raamatus seatud eesmärgile väliskulud täielikult sisestada. 
 
Uuenduslike vahendite valdkonnas leiame, et üldiselt võivad need aidata rahastamise 
puudujääke ületada ja avaliku sektori finantskoormust vähendada. Erainvestorite 
finantsdistsipliin võib projektidele kasuks tulla. Siiski on vaja erinevaid uuenduslikke 
rahastamisvahendeid konsolideerida, kooskõlastada ja standardida. 
 

Vähem ressursimahukas tegevuskava 

Kogemused on näidanud, et väga raske on koguda piisavaid ressursse ulatuslikeks 
investeeringuteks transporditaristusse, ja praeguses olukorras võib see kujuneda veelgi 
raskemaks. Seega, kui avalikud või erainvesteeringud peaksid jääma ettepanekutes 
kavandatust väiksemaks, võib osutuda, et tuleb kaaluda teist tegevuskava või nn plaani B. 
 
Niisugune plaan võib tähendada, et kui ressursse napib ja majanduskasv aeglustub, tuleb 
kavandatud võrgustike raames tähtsusjärjestust muuta. Aluseks võiks kasutada täiustatud 
ja täiesti sõltumatut tasuvusanalüüsi ning CO2 määra hindamist. Kava raames võiks panna 
suuremat rõhku kasutustasudele ning arukatele transpordisüsteemidele, et tagada 
olemasoleva taristumahu tõhusam kasutamine. Komisjoni ettepanekuid tuleks eeltoodut 
arvesse võttes täiendada. 


