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Teema: Raudtee julgeoleku tugevdamismeetmed Euroopas 

Hiljuti pidi Euroopa kogema mitmeid terrorirünnakuid või rünnakukatseid mitmes liikmesriigis. 29. 
augustil 2015 kohtusid Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Luksemburgi, Belgia, Hollandi, Ühendkuningriigi 
ja Šveitsi ministrid, Euroopa Komisjoni transpordi ja siseasjade volinikud ning ELi terrorismivastase 
võitluse koordinaator, et arutada võimalikke algatusi raudtee julgeoleku tugevdamiseks ja 
suurendamiseks, sealhulgas rahvusvahelised politseiüksused, kelle ülesanne on tagada turvalisus 
rongides, visuaalne kontroll ja pagasikontroll, nimeliste piletite laialdane kasutamine rahvusvaheliste 
rongide puhul, videojärelevalve süsteemne kasutamine jne. Siiani ei ole see kaasa toonud 
konkreetseid Euroopa tasandi meetmeid. 

Vahepeal on Prantsusmaa ametivõimud otsustanud jõustada mitmed meetmed, et reageerida 
kiireloomulisele vajadusele suurendada turvalisust Thalyse rongide pardal, tõestades seega, et on 
võimalik kehtestada järgmisi meetmeid: turvaväravate (security archways) rajamine, Prantsusmaa 
riikliku raudteesüsteemi (SNCF) julgeolekuagentide (SUGE) volituste tugevdamine ning pistelised 
identsuse kontrollid. Need meetmed on ainult lähtepunktiks ning nende täielik tõhusus saavutatakse 
alles rahvusvahelisel tasandil kehtestamisega. 

Praegu võtab komisjon raudtee julgeoleku puhul arvesse vandalismi ja tavapärast kuritegevust. Millal 
kehtestab komisjon ulatusliku turvameetmete paketi, et võtta arvesse ka terrorismiohtu? 

On selge, et transport on oma olemuselt rahvusvaheline, mistõttu on vaja tagada kooskõlastatud ELi 
lähenemist julgeolekustandarditele. Samuti on vaja kasutada täielikult ära selliste olemasolevate 
vahendite nagu Euroopa raudteepolitsei võrgustiku (RAILPOL) potentsiaali, mis on väga kasulik 
võrgustik. Kuidas saaks RAILPOLi töö olla aluseks ühtsele Euroopa julgeolekukontseptsioonile? 
Tundub, et maismaatranspordi julgeoleku eksperdirühma (LANDSEC) töö ei ole nii tulemuslik kui 
oodatud: kas komisjon on valmis võtma asjakohaseid meetmeid, et see eksperdirühm kohtuks 
korrapärasemalt ja keskenduks raudtee julgeolekule? Kuidas kavatseb komisjon kehtestada ja 
jõustada ühtlustatud raudtee julgeoleku standardid ELis? Kas komisjon kaalub seda silmas pidades 
sihtotstarbelise asutuse rajamist? 
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