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LENNUTRANSPORT: TURUEESKIRJAD

Ühtse lennundusturu loomine 1990. aastate lõpus muutis põhjalikult
lennutransporditööstust ja on suuresti kaasa aidanud lennutranspordi jõulisele
kasvule Euroopas viimase 20 aasta jooksul.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõige 2.

EESMÄRGID

Luua Euroopas ühtne lennutransporditurg, tagada selle laitmatu toimimine ja laiendada
seda teatavatesse kolmandatesse riikidesse nii palju kui võimalik.

SAAVUTUSED

Tavapäraselt on lennutranspordi areng toimunud riiklike ametiasutuste eestkoste
ja kontrolli all. Euroopas on see enamasti tähendanud monopoolseid riiklikke
lennuettevõtjaid ja avaliku sektori omandis/halduses olevaid lennujaamu. Sellest
johtuvalt on toimunud ka riikidevahelistel kahepoolsetel lepingutel põhineva
rahvusvahelise lennutranspordi laienemine – kontrollides rangelt eelkõige turulepääsu
ja lennuettevõtjate omandiõigust. Killustumine siseturgudeks ja tõelise konkurentsi
puudumine sobis aga üha vähem kokku paraneva elatustaseme ja sellest tuleneva
kasvava nõudlusega lennutranspordi järele. Alates 1970. aastate keskpaigast tuli
tsiviillennundusel hakata kontrollitud majanduselt üle minema turumajandusele.
Seetõttu võeti USAs 1978. aastal vastu lennuettevõtjate tegevuse dereguleerimise
seadus, millega USA turg täielikult liberaliseeriti.
Sama toimus Euroopas 1986. aasta ühtse Euroopa akti ja siseturu väljakujunemise
kiiluvees kümne aastaga: mitmesuguste ELi regulatiivmeetmetega on kaitstud
riiklikud lennundusturud järk-järgult muudetud konkurentsivõimeliseks ühtseks
lennutranspordituruks (tegelikult on lennundusest saanud esimene ja suurel määral ka
ainus täielikult integreeritud ühtse turu eeliseid kasutav transpordiliik). Esimene (1987)
ja teine (1990) lennunduspakett tegid algust hindu ja mahte reguleerivate eeskirjade
lõdvendamisega. 1992. aastal tühistati kolmanda paketiga (nõukogu määrused
(EMÜ) nr 2407/92, 2408/92 ja 2409/92, mis on nüüd asendatud Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1008/2008) kõik veel kehtinud kaubanduspiirangud
ELi piires tegutsevate Euroopa lennuettevõtjate suhtes ning loodi Euroopa ühtne
lennundusturg. Järgnevalt hõlmati sellega ka Norra, Island ja Šveits. Euroopa ühise
lennunduspiirkonna lepingu alusel saaks ühtset turgu veelgi laiendada, kaasates mitu
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naaberriiki tingimusel, et need hakkavad järk-järgult rakendama kõiki asjaomaseid ELi
eeskirju (mida nad veel ei tee)[1].
Kolmanda paketiga asendati riiklikud lennuettevõtjad ühenduse lennuettevõtjatega ja
võeti kasutusele aluspõhimõte, et iga ühenduse lennuettevõtja võib vabalt määrata
reisijateveo ja kaubaveo hinnad ning siseneda mis tahes ELi siseliinile luba taotlemata
(välja arvatud mõned spetsiifilised marsruudid, mille puhul liikmesriigid võivad
kehtestada kindlate tingimustega ja tähtajalise avaliku teenindamise kohustuse).
Kolmanda paketiga sätestati ka järgmised nõuded, mida ühenduse lennuettevõtjad
peavad tegevuse alustamiseks või jätkamiseks täitma:
1. ettevõtja peab olema liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike omandis ja

kontrolli all ning tema peamine tegevuskoht peab asuma ühes liikmesriikidest;

2. ettevõtja finantsseisund peab olema hea. Tal peab olema nõuetekohane kindlustus
õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkivate kohustuste täitmiseks;

3. ettevõtjal peab olema professionaalne võimekus ja organisatsioon, et tagada
lennundustegevuse ohutus vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Professionaalse
võimekuse tõestuseks on lennuettevõtja sertifikaat.

Samaaegselt ühtse lennundusturu loomisega võeti vastu ka ühiseeskirjad selle
nõuetekohase toimimise tagamiseks, mis eeldab eelkõige 1) võrdseid võimalusi ning
2) reisijate kaitse kõrget ja ühtlast taset.
Võrdsete võimaluste tagamiseks kohaldatakse lennutranspordisektori suhtes riigiabi ja
konkurentsi (ühinemised, lennufirmade alliansid, hinnakokkulepped jne) reguleerivaid
õigusakte. See ei ole alati olnud iseenesestmõistetav, sest kuni 1990. aastate
keskpaigani oli lennundusvaldkonna ettevõtete rekapitaliseerimine avaliku sektori
vahenditega üsna tavapärane. Kuid aja jooksul ei vastanud sektori riiklike vahenditega
rahastamise hindamist käsitlevad komisjoni suunised enam turuolukorrale, arvestades
et suunised pärinesid aastatest 1994 (lennuettevõtjate kohta) ja 2005 (lennujaamade
ja piirkondlikest lennujaamadest lähtuvate lennuettevõtjate starditoetuse kohta).
Sellepärast asendati need 2014. aasta kevadel uutega.
ELi eeskirjadega tagatakse, et kõigile lennuettevõtjatele (nii Euroopa-sisestele kui
ka -välistele) antakse samad õigused ja võimalused lennutransporditeenuste turule
pääsemiseks. See ei pruugi aga kehtida teatavate kolmandate riikide puhul, kus
diskrimineerivad tavad ja toetused võivad anda asjaomase riigi lennuettevõtjatele
ebaõiglased konkurentsieelised. Komisjon märkis Euroopa lennundusstrateegiat
käsitlevas 7. detsembri 2015. aasta teatises (COM(2015)0598), et kavatseb
hinnata määruse (EÜ) nr 868/2004 tulemuslikkust ning vaadata selle läbi või
asendada tõhusama vahendiga, mis aitaks tagada kõikidele lennuettevõtjatele ausad
konkurentsitingimused ja kaitsta nii ELi kui ka EList välja suunduvaid lennuühendusi.
Seejärel avaldati 2017. aasta juunis ettepanek võtta vastu määrus, milles käsitletakse
konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks
määrus (EÜ) nr 868/2004. Institutsioonidevahelistel (kolmepoolsetel) läbirääkimistel
jõuti ettepaneku suhtes esialgsele kokkuleppele 20. novembril 2018. Kokkuleppe

[1]Uuringus „Overview of the air services agreement concluded by the EU“ (Ülevaade ELi sõlmitud lennunduslepingutest,
Euroopa Parlament, 2013) analüüsitakse nende lepingute sisu ja mõju.
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kohaselt on komisjonil õigus algatada uurimisi ja teha otsus tasakaalustavate
meetmete kohta, kui konkurentsi moonutav tegevus on põhjustanud kahju või
kujutab endast selget kahju tekkimise ohtu ELi lennuettevõtjale. Nii rahalist kui ka
tegevuslikku laadi tasakaalustavad meetmed tuleb võtta komisjoni rakendusaktiga,
kuigi operatiivmeetmete suhtes kohaldatakse rangemat menetlust. Pärast seda, kui
kaks seadusandjat olid 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/712 (mis käsitleb
konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks
määrus (EÜ) nr 868/2004) vastu võtnud, avaldati see 10. mail 2019 Euroopa Liidu
Teatajas ja see jõustus 30. mail 2019.
Õiglane juurdepääs lennujaamadele ja lennujaama teenustele on tagatud nõukogu
määrusega (EMÜ) nr 95/93, milles on sätestatud, et ülekoormatud lennujaamades
jaotab sõltumatu teenindusaegade koordinaator lennuettevõtjatele teenindusajad
(st luba maanduda või õhku tõusta konkreetsel kuupäeval ja kellaajal) õiglasel,
mittediskrimineerival ja läbipaistval viisil. Kuid selline teenindusaegade jaotamise
süsteem takistab lennujaamade läbilaskevõime optimaalset kasutamist[2]. Seetõttu
esitas komisjon 2011. aastal ettepanekud nõukogu määruse (EMÜ) nr 95/93
muutmiseks, et suurendada süsteemi tõhusust, kuid liidu kaks seadusandjat
ei ole seniajani muudatustes kokkuleppele jõudnud. Nõukogu direktiiviga 96/67/
EÜ avati maapealse teeninduse teenuste (st lennujaamades lennuettevõtjatele
osutatavad teenused, nagu reisijate teenindamine, pagasikäitlus, õhusõidukite
tankimine ja puhastamine jne) turg järk-järgult konkurentsile. Komisjoni 2011. aasta
ettepanek muuta see turg Euroopa suurimates lennujaamades veelgi avatumaks
jäi seadusandjate heakskiiduta ja komisjon võttis selle 2014. aastal tagasi.
Direktiivis 2009/12/EÜ on sätestatud peamised põhimõtted lennuettevõtjatelt
lennujaama rajatiste ja teenuste kasutamise eest lennujaamatasude nõudmise kohta.
Sellest hoolimata on lennujaamade ja lennuettevõtjate vahelised vaidlused sagenenud.
Et turustusvõrgud oleksid võrdsetel alustel kättesaadavad ega mõjutaks tarbijate
valikuid, on alates 1989. aastast kehtinud ühised eeskirjad. Eeskirjades on ette
nähtud, et arvutipõhised ettetellimissüsteemid (tehnilised vahendajad lennuettevõtjate
ja reisibüroode vahel) kuvavad reisibüroode arvutiekraanidel kõigi lennuettevõtjate
teenuseid mittediskrimineerival viisil (määrus (EÜ) nr 80/2009). Arvutipõhised
ettetellimissüsteemid on aga tähtsust kaotamas, sest üha rohkem kasutatakse piletite
ostmiseks internetti ja lennuettevõtjate veebisaite.
Reisijate ja õhusõidukite kaitsmiseks ning kõrge ja ühtlase ohutustaseme tagamiseks
kogu ELis on riiklikud ohutuseeskirjad asendatud ühiste ohutuseeskirjadega,
mida on järk-järgult laiendatud kogu lennutranspordiahelale. Asutatud on ka
Euroopa Lennundusohutusamet, mis lisaks muudele ülesannetele tegeleb eeskirjade
väljatöötamisega[3]. Kõigis ELi lennujaamades on ühtlustatud ka julgestusnõuded,
et paremini ära hoida õhusõiduki ning selle reisijate ja meeskonna vastu
suunatud kuritahtlikud teod (tasub siiski märkida, et liikmesriikidel on õigus

[2]Lennuettevõtjad võivad oma teenindusaegu n-ö alakasutada, et vältida nende tagastamist teenindusaegade ühisvarusse ja
ümberjaotamist konkurentidele. Tasub märkida, et kui ELis oli 2016. aasta seisuga umbes 90 lennuoperatsioone koordineerivat
(st teenindusaegadega) lennuvälja, siis USAs oli selliseid vaid kaks. Vt eriti raportit „Airport slots and aircraft size at EU
airports“ (Lennujaama teenindusajad ja õhusõiduki suurus ELi lennujaamades, Euroopa Parlament, 2016).
[3]Teabelehes 3.4.9 käsitletakse tsiviillennunduse ohutust.
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kohaldada veelgi rangemaid julgestusmeetmeid[4]). Peale selle püütakse lennureisijate
õiguste kaitsmiseks kehtestatud ühiste eeskirjadega (määrus (EÜ) nr 261/2004)
tagada reisijatele vähemalt minimaalne abi lendude olulise hilinemise või
tühistamise korral. Samuti kehtestatakse eeskirjadega hüvitusmehhanismid. Kuid
nimetatud õigusnormide kohaldamine on osutunud keeruliseks ja kohtuvaidlused
on sagedased[5]. Komisjon esitas 2013. aasta märtsis uue ettepaneku, millega
muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004 (COM(2013)0130), et parandada ELi
normide täitmise tagamist ning selgitada olulisimaid põhimõtteid ning reisijate
õigusi, mis on põhjustanud lennuettevõtjate ja reisijate vahel hulgaliselt vaidlusi.
Kaasotsustamismenetlus on pooleli. Lõplikud lahendused tuleb Euroopa Parlamendil
ja nõukogul alles kokku leppida.
Rohkem kui 20 aastat pärast kolmanda paketi jõustumist on ühtse lennundusturu
toimimisel veel arenguruumi, millest annavad tunnistust järgmised tõsiasjad:
teenindusaegade jaotamise süsteemis on puudujääke, rõhuvat enamust (80%)
ELi lennujaamadest väljuvaid liine teenindab endiselt vaid üks (60%) või kaks
(20%) lennuettevõtjat, mitmetel lennuettevõtjatel ja teisejärgulistel lennujaamadel
on finantsprobleeme ning praegu mitmes liikmesriigis tegutsevate lennuettevõtjate
järelevalve on keeruline.
Sellele vaatamata on peamine eesmärk täiel määral saavutatud: ajavahemikul 1995–
2014, kui reisijakilomeetrite arv ELis suurenes ligikaudu 23%, oli kasv lennutranspordi
puhul umbes 74%. Samal ajal tõusis lennureisijate osakaal kogu reisijateveos 6,5%-lt
9,2%-le, mis on kõigi ELi transpordiliikide võrdluses selgelt suurim kasv.

COVID-19 KRIISI TAGAJÄRGEDE LEEVENDAMINE

Pärast COVID-19 puhangut võeti lennundussektoris ilmnenud raskustele
reageerimiseks mitmeid meetmeid:
— 30. märtsi 2020. aasta määrus (EL) 2020/459, millega muudetakse nõukogu

määrust (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise
ühiste eeskirjade kohta. 14. oktoobril 2020 võttis komisjon delegeeritud
õigusaktiga vastu otsuse pikendada teenindusaegade jaotamise erandit, et
see hõlmaks kogu talvehooaega, st kuni 27. märtsini 2021. Pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas on Euroopa Parlamendil ja nõukogul selle
suhtes vastuväidete esitamiseks aega kaks kuud. Nõukogu määrust (EMÜ)
nr 95/93 muudeti täiendavalt 2021. aasta veebruaris (määrus (EL) 2021/250).
Lennufirmad peavad kasutama 2021. aasta suvehooajaks planeeritud stardi-
ja maandumisaegadest ära üksnes 50% (enne pandeemiat oli nõue 80%), et
need järgmisel hooajal säilitada. Lisaks võib komisjon pikendada uute reeglite
kehtivust veel kahele hooajale ning muuta minimaalset kasutusmäära vahemikus
30–70%, et kohaneda paindlikult erinevate lennuliikluse mahtudega. Komisjon

[4]Teabelehes 3.4.7 käsitletakse tsiviillennundusjulgestust. „The EU regulatory framework applicable to civil aviation
security“ (Tsiviillennundusjulgestuse suhtes kohaldatav ELi õigusraamistik, Euroopa Parlament, 2013) on põhjalik ülevaade
lennundusjulgestust käsitlevatest ELi õigusaktidest.
[5]Teabelehes 2.2.3 käsitletakse reisijate õigusi. Kehtivate eeskirjade täpsustamiseks võttis komisjon 2016. aasta juunis vastu
suunised, mis põhinevad kohtulahenditel.
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tegi 2021. aasta juulis ettepaneku pikendada uuesti vabastust teenindusaegade
kasutamisest.

— 25. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/696, millega muudetakse määrust (EÜ)
nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade
kohta seoses COVID-19 pandeemiaga. Ajutiste meetmetena on pandeemiast
tingitud finantsprobleemide tõttu muudetud lennuettevõtjatele tegevuslubade
väljastamise eeskirju, lihtsustatud on reisipiirangute kehtestamise korda ning
tõhustatud on maapealse teenindusega seotud lepingute sõlmimise korda.

Selleks et võidelda tõsise majanduslanguse ohuga, avaldas komisjon riigiabi meetmete
ajutise raamistiku (mitu korda ajakohastatud), mis võimaldab ELi liikmesriikidel anda
ettevõtetele abi lisaks võimalustele, mis on sätestatud praegustes riigiabi reeglites.
Liikmesriigid on seejärel esitanud ettepanekuid mitme kogu majandust hõlmava
meetme ja mõne sektoripõhise meetme kohta.
14. juulil 2021 võttis komisjon Euroopa rohelise kokkuleppe raames vastu ettepanekute
paketi, et muuta ELi kliima-, energia-, maakasutus-, transpordi- ja maksupoliitikat nii,
et 2030. aastaks oleks võimalik vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet vähemalt
55% võrreldes 1990. aasta tasemega (pakett „Eesmärk 55“). Mõned ettepanekud
hõlmavad täielikult või osaliselt õhutransporti ning sisaldavad järgmist:
— ettepanek kaotada järk-järgult lennundussektorile tasuta eraldatavad lubatud

heitkoguse ühikud ja viia oma süsteem kooskõlla üle maailma
kasutatava rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidiheite kompenseerimise ja
vähendamise süsteemiga (COM(2021)0552);

— ettepanek vaadata läbi alternatiivkütuste taristu määrus, milles sätestatakse, et
lennukitel peab suuremates lennujaamades olema juurdepääs puhtale elektrile
(COM(2021)0559);

— ettepanek võtta vastu määrus, milles käsitletakse võrdsete võimaluste tagamist
säästva lennutranspordi jaoks (algatus „ReFuelEU Aviation" – COM(2021)0561).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Paljudes raportites ja eriti oma 14. veebruari 1995. aasta resolutsioonis
„Tsiviillennunduse arengusuunad Euroopas“ on parlament rõhutanud vajadust
lennutransporti käsitleva ühise poliitika järele, mis võimaldaks suuremat ja ausamat
konkurentsi lennuettevõtjate vahel. Nii on parlament järjekindlalt toetanud ühtse
lennundusturu loomist ja nõuetekohast toimimist.
Seejuures on parlament siiski korduvalt toonitanud, et lennutranspordi liberaliseerimine
peab toimuma ettevaatlikult ja vähehaaval ning et tarbijate ja lennundussektori huvid
peavad tasakaalus olema.
Niisiis on parlament viimase veerandsajandi jooksul alati olnud ausa
konkurentsi, lennundusohutuse, teenuste kvaliteedi ja reisijate õiguste kindel
kaitsja, seistes ka lennuettevõtjate personali töötingimuste ja samuti keskkonna
hea seisundi eest. Näiteks on parlament liberaliseerimisprotsessi algusest
peale nõudnud lennujaamadele ja lennuettevõtjatele antavat riigiabi käsitlevate
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kriteeriumide väljatöötamist ning ühiseeskirjade vastuvõtmist maapealse teeninduse,
lennujaamatasude ja reisijate õiguste kohta.
Selline tasakaalustatud suhtumine lennutranspordi liberaliseerimisse ilmutas end
hiljuti veel kord, kui parlament muutis esimesel lugemisel põhjalikult komisjoni
2011. aasta ettepanekuid teenindusaegade ja maapealse teeninduse teenuste kohta
ELi lennujaamades.
Oma 20. märtsi 2018. aasta raportis konkurentsi kaitsmise kohta
lennutranspordisektoris väljendas parlament toetust komisjoni ettepanekule kaitsta
ELi lennuettevõtjaid kolmandate riikide lennuettevõtjate ebaausate tavade eest. Selle
peamine eesmärk on luua praktiline, tõhus ja kergesti kasutatav ELi vahend, mis oleks
heidutava mõjuga ning suudaks korvata riigiabist või lennundusvaldkonnas tegutsevate
ELi-väliste osalejate muust diskrimineerivast käitumisest tulenevat kahju.
Euroopa Parlamendi seadusandlikud ja muud kui seadusandlikud resolutsioonid:
— 14. veebruari 1995. aasta resolutsioon komisjoni teatise „Tsiviillennunduse

arengusuunad Euroopas“ kohta (EÜT C 56, 6.3.1995, lk 28);

— 11. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduses
lennutransporditeenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT C 175E,
10.7.2008, lk 371);

— 12. detsembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu lennujaamades
teenindusaegade jaotamise ühiseeskirjade kohta (ELT C 434, 23.12.2015, lk 217);

— 16. aprilli 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse õhusõidukite
maapealset teenindust liidu lennujaamades ja millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu direktiiv 96/67/EÜ (ELT C 45, 5.2.2016, lk 120);

— 5. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust
(EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist
mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava
hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta
reisijate ja nende pagasi õhuveol (ELT C 93, 24.3.2017, lk 336);

— 11. novembri 2015. aasta resolutsioon lennunduse kohta (ELT C 366, 27.10.2017,
lk 2);

— 16. veebruari 2017. aasta resolutsioon Euroopa lennundusstrateegia kohta
(ELT C 252, 18.7.2018, lk 284);

— 14. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi
kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ)
nr 868/2004 (ELT C 23, 21.1.2021, lk 578);

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1995.056.01.0017.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52007AP0337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52007AP0337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1500973844393&uri=CELEX%3A52012AP0495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A52013AP0116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52014AP0092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52015IP0394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52015IP0394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017IP0054
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0209_ET.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52019AP0209&qid=1639148025579
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— 26. märtsi 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ)
nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade
kohta (vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0041);

— 15. mai 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse konkreetsed ja
ajutised meetmed seoses COVID-19 puhanguga ning milles käsitletakse teatavate
tunnistuste, litsentside ja lubade kehtivust ning teatavate korraliste kontrollide ja
koolituste edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades
(vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0127).

Pärast COVID-19 puhangut ja selle mõju transpordile võttis Euroopa Parlament
19. juunil 2020 vastu resolutsiooni transpordi ja turismi kohta 2020. aastal ja pärast
seda, milles nõuti transpordi- ja turismisektori kiiret, lühi- ja pikaajalist toetamist, et
tagada nende püsimajäämine ja konkurentsivõime.
Alates 2020. aasta märtsist on parlament võtnud kiirmenetluse korras vastu
mitu seadusandlikku resolutsiooni, mille eesmärk on võidelda pandeemia
transpordisektorile avalduva vahetu negatiivse mõju vastu.

Ariane Debyser
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0127_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0169_ET.html
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