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ÜHINE TRANSPORDIPOLIITIKA. ÜLDPÕHIMÕTTED

Transpordipoliitika on üle 30 aasta kuulunud Euroopa ühiste poliitikavaldkondade hulka.
Ühise transpordipoliitika algust märgib Euroopa Liidu Kohtu 22. mai 1985. aasta
otsus Euroopa Parlamendi poolt nõukogu vastu tegevusetuse tõttu algatatud kohtuasjas.
Samaaegselt transporditurgude konkurentsile avamise ja üleeuroopalise transpordivõrgu
loomisega on viimaste aastate jooksul ja 2020. aastat silmas pidades muutunud üha
tähtsamaks säästva liikuvuse põhimõte, seda eeskätt transpordisektori järjest suureneva
kasvuhoonegaaside heite tõttu, mis ähvardab takistada Euroopa Liidu kliimaeesmärkide
täitmist.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõike 2 punkt g ning VI jaotis.

EESMÄRGID

Liikmesriigid rõhutasid ühise transpordipoliitika tähtsust juba Rooma lepingus, kui määrasid
sellele teemale eraldi jaotise. Seega oli transport üks ühenduse esimesi ühise poliitika
valdkondi. Esimene prioriteet oli ühise transpordituru loomine ehk teisisõnu teenuste vaba
liikumise põhimõtte elluviimine ja transporditurgude avamine. See eesmärk on suuresti
saavutatud, sest isegi raudteeturud (riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused) avatakse järk-
järgult konkurentsile.
Transporditurgude avamise käigus on oluline luua samal ajal tingimused nii iga transpordiliigi
siseseks kui ka transpordiliikidevaheliseks võrdseks konkurentsiks. Sel põhjusel on
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine (sh tehnoloogiliste, sotsiaalsete ja
maksustamisalaste tingimuste ühtlustamine) muutunud aja jooksul järk-järgult üha tähtsamaks.
Vaatamata 2008. aasta majanduskriisi järel täheldatud liikluse vähenemisele on transpordi maht
pidevalt kasvanud tänu Euroopa siseturu edukale väljakujundamisele ja sisepiiride kaotamisele,
transpordihindade langemisele transpordituru avamise ja liberaliseerimise järel ning muutunud
tootmissüsteemidele ja varude haldamisele. Ent majanduslikust vaatenurgast ülimalt edukas
ja dünaamiline transpordisektor on hädas järjest suurenevate sotsiaal- ja keskkonnakuludega.
Seetõttu muutub üha olulisemaks säästva liikuvuse mudel.
Mudel teenib kahte eri eesmärki. Ühest küljest on vaja tagada reisijate ja kaupade tõhus
liikuvus väiksema hinnaga, kuna see ongi ELi konkurentsipõhise siseturu mõte ja isikute
vaba liikumise alus. Teisalt tuleb aga kohaneda suurenenud liikluskoormusega ning vähendada
väliskulusid, mida see põhjustab (liiklusõnnetused, hingamisteede haigused, kliimamuutused,
müra, keskkonnakahjud ja liiklusummikud).
Mudeli rakendamine eeldab terviklikku lähenemisviisi, et optimeerida transpordisüsteemi
tõhusust, transpordikorraldust ja -ohutust ning vähendada ühtlasi energiatarbimist ja
keskkonnakahjusid. Mudeli rakendamise põhisihtideks on eeskätt keskkonnasõbralike
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transpordiliikide konkurentsivõime suurendamine, kahte või enamat transpordiliiki
ühendavate integreeritud transpordivõrkude loomine (kombineeritud raudtee-maanteevedu ja
transpordiliikide ühitamine) ning õiglaste konkurentsitingimuste loomine transpordiliikide
vahel nende tekitatud väliskulude õiglase maksustamise abil.
Vaatamata mitmetele juba tehtud jõupingutusele on Euroopa transpordipoliitikas lahendamata
paljud olulised küsimused seoses säästvusega, eeskätt kliimamuutuste vastase võitluse
seisukohast. Transport tekitab ligikaudu veerandi EL-28 kasvuhoonegaaside heitkogustest
(tegemist on teise suurima kasvuhoonegaase tekitava sektoriga energiasektori järel). Lisaks
on ELis transpordisektor ainuke valdkond, kus kasvuhoonegaaside heitkogused on pärast
1990. aastat kasvanud, kokku 22 % (pärast 2008. aasta surutist on heitkogused veidi
vähenenud, kuid pikaajaline suundumus näitab kasvutendentsi). Seetõttu on 2011. aasta
transpordipoliitika valges raamatus soovitatud heitkoguste vähendamist (sh rahvusvahelises
lennunduses, jättes aga välja rahvusvahelise meretranspordi) 20 % ajavahemikul 2008–
2030 ja vähemalt 60 % ajavahemikul 1990–2050, ning samuti heitkoguste vähendamist
rahvusvahelises meretranspordis 40 % ajavahemikul 2005–2050. Valges raamatus tehakse
lisaks ettepanek kasutada lennunduses vähemalt 40 % ulatuses keskkonnasäästlikke, vähese
CO2 heitega kütuseid 2050. aastaks ning vähendada tavakütusel töötavate sõidukite osakaalu
linnaühistranspordis 50 % võrra 2030. aastaks ja kõrvaldada need linnaliiklusest 2050. aastaks.

TULEMUSED

A. Poliitika üldsuunised
1985. aasta valges raamatus siseturu väljakujundamise kohta esitati soovitused teenuste
vaba liikumise tagamiseks, konkreetsed transpordiga seotud soovitused ning määrati iga
transpordiliigiga (maantee-, mere- ja lennutransport) seoses kindlaks teatavad eesmärgid,
mis tuli saavutada hiljemalt 31. detsembriks 1992. Need hõlmasid ühenduse huvidele
vastava transpordiinfrastruktuuri arendamist, piirikontrollide ja -formaalsuste lihtsustamist
ning ohutuse parandamist. 2. detsembril 1992 võttis komisjon vastu valge raamatu
ühise transpordipoliitika tulevase arengu kohta (COM(1992)0494). Selles seati eesmärgiks
transporditurgude konkurentsile avamine ja üleeuroopalise transpordivõrgu loomine, ohutuse
suurendamine ja sotsiaalõigusnormide ühtlustamine. Nimetatud valge raamatu vastuvõtmine
oli pöördepunkt, millest alates võeti suund säästva liikuvuse mudelil põhinevale integreeritud
ja transpordiliike ühendavale lähenemisviisile. 22. juulil 1998 vastu võetud valges raamatus
„Infrastruktuuri kasutamise õiglane maksustamine: järkjärguline üleminek ühistele transpordi
infrastruktuuri maksustamise põhimõtetele Euroopa Liidus“ (COM(1998)0466) rõhutab
komisjon, et liikmesriikides on transport väga erinevalt maksustatud ning see põhjustab
mitmeid konkurentsimoonutusi nii eri transpordiliikide sees kui ka nende vahel. Muu
hulgas leiab komisjon, et kehtivates maksustamissüsteemides ei arvestata piisavalt transpordi
keskkonnaalaste ja sotsiaalsete aspektidega.
Valges raamatus „Euroopa transpordipoliitika aastani 2010: aeg otsustada“ analüüsis komisjon
eeskätt Euroopa transpordipoliitika probleeme ja ülesandeid eelseisva ELi idalaienemise
valguses. Komisjon prognoosis liikluse suurt tihenemist, sellega eeskätt maantee- ja
lennutranspordis kaasnevaid rohkeid ummikuid ja ülekoormust ning suurenevaid tervise-
ja keskkonnakulusid. Nende suundumuste leevendamiseks ning majanduslikult tõhusa,
kuid keskkondlikult ja sotsiaalselt vastutustundliku transpordisüsteemi loomiseks esitas
komisjon 60 meetmest koosneva paketi. Meetmete ülesanne oli kaotada seos majanduskasvu
ja liiklusmahu suurenemise vahel ning võidelda eri transpordiliikide ebavõrdse kasvu
vastu. 2001. aastal vastu võetud valge raamatu eesmärk oli hoida raudteetranspordi,
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siseveetranspordi ja lähimerevedude osakaal 1998. aasta tasemel (mis Euroopa Parlamendi
raporti A5-0444/2002 kohaselt oli siiski üksnes miinimumeesmärk). Selleks ette nähtud
meetmete sekka kuulusid eeskätt raudteetranspordi tugevdamine, mere- ja jõetranspordi
edendamine ning eri transpordiliikide võrgustike loomine. Lisaks teatas komisjon üle
euroopalise transpordivõrgu arendamist (TEN-T, 5.8.1) käsitlevate suuniste läbivaatamisest,
et kohandada need vastavaks laienenud ELi tingimustele ning kiirendada senisest jõulisemalt
piiriülese transpordi läbilaskevõime puuduste kõrvaldamist. Valge raamatu kolmandas osas,
milles keskendutakse transpordisüsteemide kasutajate õigustele ja kohustustele, nähakse ette
tegevuskava maanteeohutuse tõstmiseks, transpordisüsteemide kasutajate õiguste parandamine
ning kõikide transpordiliikide kulude läbipaistvamaks muutmine infrastruktuuri kasutamise
maksustamise põhimõtete ühtlustamise abil. Neljandaks rõhutas komisjon vajadust lahendada
globaliseerumise tagajärjel transpordivaldkonnas tekkinud probleemid.

RAKENDAMINE JA ARUTELU TRANSPORDI TULEVIKU ÜLE

A. 2001–2008
Komisjoni jõupingutustele vaatamata tehti 1980. aastate teise pooleni ühise transpordipoliitika
valdkonnas vaid tagasihoidlikke edusamme. Võimalus hakata transpordi valdkonnas vastu
võtma ühiseid õigusakte avanes alles pärast kohtumenetlust, mille Euroopa Parlament
nõukogu vastu algatas. Euroopa Kohus sundis oma 22. mai 1985. aasta otsusega
kohtuasjas 13/83 nõukogu tegutsema, hoogustades nii tõeliselt ühise transpordipoliitika
arengut. Paljud 1992. ja 2001. aasta valgetes raamatutes välja kuulutatud meetmed
on juba rakendatud või kasutusele võetud. Lisaks algatas EL sel ajajärgul mitmeid
ambitsioonikaid tehnilisi projekte, nt satelliitnavigatsiooni süsteemi Galileo, Euroopa
raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) ja Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna
juhtimissüsteemi SESAR, mille eesmärk oli parandada lennuliikluse juhtimissüsteemi
infrastruktuuri. 2006. aasta juunis avaldas komisjon oma valge raamatu vahekokkuvõtte
(COM(2006)0314). Komisjon oli arvamusel, et 2001. aastal kavandatud meetmetest ei piisa
seatud eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu kavandati nimetatud eesmärkideni jõudmiseks
uued vahendid, muu hulgas kaubaveologistika tegevuskava [COM(2007)0607]; tegevuskava
intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtuks Euroopas [COM(2008)0886]; linnalise
liikumiskeskkonna tegevuskava [COM(2009)0490], b) NAIADES ja NAIADES II (2013)
– Euroopa integreeritud siseveetranspordi tegevusprogramm [COM(2006)0006] ja c)
strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani
[COM(2009)0008].
2008. aasta juulis esitas komisjon keskkonnahoidliku transpordi meetmete paketi, mille
keskmes oli kõikide transpordiliikide puhul väliskulude arvessevõtmise strateegia. Pakett
hõlmas kolme teatist ja Eurovignette’i direktiivi läbivaatamise ettepanekut (vt teabelehte 5.6.4
– A.2 Teemaksude kehtestamine).
B. 2009–2015
Veidi vähem kui kümme aastat pärast 2001. aasta valget raamatut käivitas komisjon arutelu
transpordi kaugema tuleviku üle (20–40 aasta pärast) ning koostas selle tulemuste kohta
teatise „Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja
kasutajasõbralikku transpordisüsteemi“ (COM(2009)0279, lk 4). Teatises on esitatud Euroopa
tulevast transpordisüsteemiga seotud suundumused, probleemküsimused ja valikuvõimalused
kontekstis, mida iseloomustavad a) jätkuv üleilmastumine, b) suhete arendamine kolmandate
riikidega, c) kaubavedude suurenemine, d) ühiskondlike struktuuride ja demograafiliste
protsesside muutumine, e) kasvav linnastumine, f) tulevased arengud kaubanduse vallas, g)

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
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võimalikud tehnoloogilised arengud energia-, transpordi- ja sidesektoris, h) kliimamuutuste
võimalikud tagajärjed ning i) energiavarustuse valdkonnas läbi viidavad muudatused.
Oma 28. märtsil 2011. aastal esitatud valges raamatus „Euroopa ühtse
transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi
suunas“ (COM(2011)0144) käsitletakse transpordivaldkonna tulevikku aastani 2050. Komisjon
kirjeldab selles transpordisektori vanu ja uusi probleeme ning kavandab meetmeid nende
lahendamiseks. Komisjoni nägemuses seatakse eesmärgiks (mida on väga raske saavutada)
kasvuhoonegaaside heite vähendamine vähemalt 60 % aastaks 2050 (võrreldes 1990. aasta
tasemega), ilma seejuures transpordisektori kasvu pidurdamata ja liikuvust takistamata.
Vahe-eesmärgiks (ambitsioonikas) on vähendada kasvuhoonegaaside heidet ligikaudu 20
% 2008. aasta tasemest aastaks 2020/2030. Need eesmärgid jäävad aga kaugele 2015.
aasta detsembris Pariisi kliimakonverentsil (COP21) seatud eesmärkidest (vähendada
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 40 % võrra ajavahemikul 2021–2030. 2020.
aastat silmas pidades on aga tegelikkus sama oluline kui ambitsioonikus, et lahendada
majanduslikud ja keskkonnaalased probleemküsimused, millega ühine transpordipoliitika
peab toime tulema, et aidata kaasa heitkoguste järsule vähendamisele. Tegelikkuses tuleb
transpordis kasutada vähem ja keskkonnasäästlikumat energiat, kasutada paremini nüüdisaegset
transpordi infrastruktuuri ning vähendada selle negatiivset mõju keskkonnale ja loodusvaradele.
Transpordialases valges raamatus on kindlaks määratud 10 eesmärki (näiteks 30 % maantee-
kaubavedudest tuleks asendada muude transpordiliikidega, nt raudtee- või veetranspordiga
2030. aastaks ja üle 50 % aastaks 2050; kolmekordistada olemasoleva kiirraudteevõrgu
pikkust 2030. aastaks ja suunata 2050. aastaks enamik keskpika vahemaa reisijateveost
raudteele; tagada täielikult toimiv ja kogu ELi hõlmav mitmeliigiline TEN-T põhivõrk
2030. aastaks ning kvaliteetne ja suure läbilaskevõimega võrk 2050. aastaks koos vastavate
teabeteenustega jne). Komisjoni eesmärk on luua tõeliselt ühtne Euroopa transpordipiirkond,
kõrvaldades kõik allesjäänud tõkked transpordiliikide ja liikmesriikide süsteemide vahel,
lihtsustades integreerimist ning soodustades rahvusvaheliste ja mitmeliigilisi teenuseid
osutavate ettevõtjate esilekerkimist. Selleks et vältida pingeid ja moonutusi, mis võivad
tekkida konkurentsieeskirjade rangel kohaldamisel kõikide transpordiliikide suhtes, on esitatud
strateegias ette nähtud sotsiaalsete, keskkonnaalaste, ohutus- ja turvalisusnormide ning
miinimumteenuse osutamist ja kasutajate õigusi käsitlevate õigusnormide suurem ühtlustamine
ja parendatud kohaldamine. Strateegia üks osa on ka tulevikumeelne uuendustegevus, mis
hõlmab uusi tehnoloogilisi lahendusi ja käitumistavade muutmist säästvama liikuvuse suunas.
Nüüdisaegne transpordi infrastruktuurivõrk nõuab arvestatavaid ressursse, mitmekesiseid
rahastamisallikaid ja arukaid hinnakujundussüsteeme. Transpordisektor saab näiteks kõige
rohkem toetust Euroopa ühendamise rahastust (mis loodi määrusega (EL) nr 1316/2013), mille
eelarve on 26 miljardit eurot aastani 2020.
1. juulil 2016 esitas komisjon töödokumendi vormis aruande (SWD(2016)0226) 2011. aasta
valges raamatus esitatud kümneaastase programmi rakendamisel tehtud edusammude kohta.
Aruande II lisas on esitatud üksikasjalik hinnang kuni 2016. aasta maini võetud meetmete kohta.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

A. Pädevus
Ka transpordi valdkonnas on Euroopa Parlamendi roll järk-järgult suurenenud ainult nõuandvast
menetlusest (kuni Maastrichti lepingu jõustumiseni) kaasotsustamismenetluseni (Amsterdami
lepingust saadik), mis seab Euroopa Parlamendi nõukoguga võrdsele positsioonile.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
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Lissaboni lepinguga (vt teabelehte 1.1.5) võeti kasutusele uus lähenemisviis ja lisati VI jaotisse
ühine transpordipoliitika, kuigi see kuulub ELi jagatud pädevuste hulka (ELi toimimise lepingu
artikli 4 lõike 2 punkti g kohaselt). ELi toimimise lepingu artikli 91 ja artikli 100 lõikes
2 on sätestatud seadusandliku tavamenetluse kohaldamine kõigis transpordivaldkondades (vt
eelkõige teabelehte 1.4.1).
B. Üldine lähenemisviis
Transporditurgude liberaliseerimise suure toetajana on Euroopa Parlament korduvalt
rõhutanud, kui oluline on seda ellu viies ühtlustada samaaegselt ulatuslikult ka sotsiaalseid,
maksustamisalaseid ja tehnilisi raamtingimusi ning ohutusnõudeid. Lisaks on Euroopa
Parlament säästva liikuvuse mudelit järjekindlalt konkreetsete ettepanekute ja nõuetega
toetanud.
12. veebruaril 2003 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni komisjoni valge raamatu
„Euroopa transpordipoliitika aastani 2010: aeg otsustada“ kohta. Resolutsioonis rõhutati, et
Euroopa transpordipoliitika aluseks ja mõõdupuuks peab olema säästva arengu põhimõte.
Parlament rõhutas vajadust luua integreeritud ja üldine transpordisüsteem. Resolutsioonis
kiideti heaks üleminek keskkonnasõbralikumatele transpordiliikidele, kuid seda tehes tuleb
säilitada maanteetranspordi konkurentsivõime ning maksustada kõikide transpordiliikide
infrastruktuurikulusid ja väliskulusid õiglaselt. Euroopa Parlament täiendas seda üldist
seisukohta paljude konkreetsete nõudmiste ja ettepanekutega, milles käsitleti iga transpordiliiki
eraldi, aga ka transpordi ohutust, üleeuroopaliste transpordivõrkude ajakava ja rahastamist
ning paremat kooskõlastamist ELi muude poliitikavaldkondadega. Parlament tegi sama
transpordipoliitikaga seotud muude teemade puhul, nagu transpordiliikide ühitamine, teadus- ja
arendustegevus ning uued tehnoloogiad.
9. juulil 2008 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles käsitleti komisjoni rohelist
raamatut „Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel“ (avaldati 25. septembril
2007). Veel üks resolutsioon linnaliikluse korraldamise tegevuskava kohta võeti vastu 23.
aprillil 2009. Euroopa Parlament nõudis linnalise liikumiskeskkonna integreeritud ja üldise
lähenemisviisi arendamist, mida Euroopa, riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud tegutsejad
(haldusüksused, kodanikud, ettevõtted ja tööstus) saavad kasutada ühtse tugiraamistikuna. Pisut
hiljem kaasas komisjon enamiku neist nõudmistest oma 30. septembril 2009. aastal avaldatud
linnalise liikumiskeskkonna tegevuskavasse [COM(2009)0490].
Seoses komisjoni 17. detsembril 2013. aastal avaldatud teatisega „Ühiselt konkurentsivõimelise
ja ressursitõhusa linnalise liikumiskeskkonna suunas“ võttis Euroopa Parlament 2. detsembril
2015. aastal vastu resolutsiooni säästva linnalise liikumiskeskkonna kohta. Parlament
ergutab liikmesriike ja linnu välja töötama pikaajalisi säästva linnalise liikumiskeskkonna
kavasid, milles seatakse esikohale vähesaastavad transpordiliigid ja alternatiivkütusel töötavad
sõidukid ning mis hõlmavad intelligentseid transpordisüsteeme, arvestades seejuures piiratud
liikumisvõimega isikute erivajadusi. Samuti ergutatakse välja töötama parkimispoliitikat
(parkimiskohtade arv, arukate parkimissüsteemide kasutamine ning asjakohased hinnad),
mis võib olla osa integreeritud linnapoliitikast, ning vähendama mürasaastet. Komisjoni ja
liikmesriike kutsutakse üles tegema järgmist: i) looma säästva liikuvuse võrgustikku, mis
hõlmaks ruumilise planeerimise ja ruumikasutuse parimate tavade näiteid (mis põhinevad
koossõidul, ühistranspordil, jalgrattaga sõitmisel ja kõndimisel); ii) ergutama linnu osalema
arukate linnade ja kogukondade Euroopa innovatsioonipartnerluses; iii) korraldama avalikkuse
teavitamise kampaaniaid, et edendada säästvat liikuvust.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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Oma 6. juuli 2010. aasta resolutsioonis transpordi jätkusuutliku tuleviku kohta vastas Euroopa
Parlament seoses uue valge raamatu koostamisega komisjoni teatisele terve hulga meetmetega.
Nimetatud resolutsiooni 42 punkti hõlmavad kogu ELi transpordipoliitikat.
Pärast kolmanda valge raamatu vastuvõtmist on Euroopa Parlament vastu võtnud juba kaks
resolutsiooni. Oma 15. detsembri 2011. aasta resolutsioonis Euroopa ühtse transpordipiirkonna
tegevuskava ning konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi kohta teostasid
parlamendiliikmed 2011. aasta valge raamatu peamiste eesmärkide teatava eelhindamise ning
kiitsid osaliselt heaks 2011. aasta valge raamatu rakendamise raames tehtud edusammud. Seoses
ühtse transpordipiirkonna kujundamisega aastaks 2020 tõstetakse resolutsioonis esile veel
ebapiisavalt kasutatud transpordipotentsiaali paljudes sektorites ning rõhutatakse omavahelise
ühendamise ja koostoimimisvõime olulisust, mis põhineb transpordiinfrastruktuuri ja -
süsteemide ELi tasandil haldamisel, et kõrvaldada liikmesriikide kõigi transpordiliikide puhul
nn piiriefekt. Parlament kiidab heaks konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi
kümme eesmärki ning valges raamatus 2030. aastaks ja 2050. aastaks seatud eesmärgid.
Parlamendiliikmed soovivad siiski ajavahemikuks kuni aastani 2020 teatavate küsimuste
täpsemat kindlaksmääramist. Näiteks seoses strateegiaga „Euroopa 2020“ maanteetranspordi
põhjustatud CO2-heite vähendamist 20 % võrra, raudteetranspordi müra ja energiakulu
vähendamist 20 % võrra, lennutranspordi põhjustatud CO2-heite vähendamine kogu Euroopa
õhuruumis 30% võrra ning kogu ELi laevanduses CO2-heite ja muu reostuse vähendamist
30% võrra. Vaheeesmärgid tuleb prioriteediks seada ja igal aasta läbi vaadata. Euroopa
Parlament on koostanud ka terve rea sihipäraseid soovitusi maantee-, lennu-, raudtee-
ja meretranspordi valdkonnas. 9. septembril 2015. aastal võttis Euroopa Parlament
vastu veel ühe resolutsiooni 2011. aasta valge raamatu rakendamise kohta, pealkirjaga
„Vahekokkuvõte ja edasised sammud säästva liikuvuse suunas“. Parlament kutsub komisjoni
üles säilitama vahekokkuvõtte tegemisel 2011. aastal seatud eesmärkide kõrge taseme.
Parlament nõuab vahekokkuvõtte tegemist, et saada ülevaade valge raamatu lisas loetletud
40 algatuse rakendamise hetkeseisust (komisjon vastab sellele töödokumendi avaldamisega
1. juulil 2016, vt eespool). Parlament rõhutab ka suurt lõhet seatud eesmärkide ja nende
saavutamiseks ette nähtud operatiivsete ja rahaliste vahendite vahel ning palub komisjonil
võtta täiendavaid seadusandlikke meetmeid ja esitada laiaulatusliku strateegia transpordisektori
CO2-heite vähendamiseks, et saavutada pikaajaline eesmärk (vähendada transpordisektori
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 60 % võrra aastaks 2050). Parlament esitab
rea soovitusi kõikide transpordiliikide integreerimiseks, et saavutada tõhusam, säästvam,
konkurentsivõimelisem ja kasutajasõbralikum transpordisüsteem. Põhipunktidena tuuakse välja
transpordiliikide vahetumine ja koostoimimine, ajakohane infrastruktuur ja arukas rahastamine,
linnaliikuvus, inimene transpordipoliitika keskmes ja transpordi globaalne mõõde.
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