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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles näitama üles suuremat poliitilist tahet transpordi 

ühtse turu edasiseks süvendamiseks ja tugevdamiseks ning võrdsete tingimuste loomiseks, 

et tagada transpordi-, posti- ja turismisektoris avaliku ja erasektori ettevõtjate vahel avatud 

ja aus konkurents, järgides samal ajal ka muid ELi poliitikasuundi, eesmärke ja 

põhimõtteid, sealhulgas sotsiaalset mõõdet, mis on oluline transpordi siseturu tõrgeteta 

toimimiseks; 

2. rõhutab, kui oluline on ühenduvus ja transporditaristu ellujäämise, majandusliku arengu 

ning avalike ja erasektori teenuste osutamise seisukohast piirkondlikel aladel ja 

äärepoolsetes piirkondades; 

3. loodab seetõttu, et üldine üleeuroopaline transpordivõrk (TEN-T) kujundatakse välja; 

4. rõhutab, et vajadust tagada transporditöötajate õiguste tulemuslikum kaitse kuritarvitamise 

eest ei tohiks kasutada ettekäändena eri liikmesriikide ettevõtjate vahelise vaba 

konkurentsi piiramiseks; kutsub komisjoni üles austama proportsionaalsuse ja 

subsidiaarsuse põhimõtteid selliste õigusaktide koostamisel, mis mõjutavad olulisel 

määral transpordi ühtse turu toimimist; 

5. võtab teadmiseks probleemid, millega seisavad silmitsi postiettevõtjad digitaalse ühtse 

turu loomise tagajärjel; rõhutab, et selle kaugeleulatuva projekti edukus, eelkõige e-

kaubanduse valdkonnas, sõltub suurel määral sellest, milliseks kujuneb kullerpostiteenuste 

turg; rõhutab vajadust tagada õiglased ja võrdsed piiriülesed konkurentsitingimused 

äriteenuseid osutavatele era- ja avaliku sektori ettevõtjatele; 

6. rõhutab, et igasuguses konkurentsipoliitikas tuleks austada asjaomaste sektorite kõigi 

ettevõtjate sotsiaalseid õigusi; 

7. rõhutab asjaolu, et liikmesriigid rakendavad ELi transpordialaseid õigusakte sageli 

kesiselt ning ei järgi aluslepingus sätestatud põhimõtteid, eelkõige juhul, kui transporti 

haldab monopolina keskvalitsus; palub komisjonil ja liikmesriikidel vastavalt rakendada 

nõuetekohaselt ja jõustada kehtivaid ELi õigusakte, mis on keskse tähtsusega siseturu 

nõuetekohaseks toimimiseks, et tuua ettevõtlusele ja tööstusele, tarbijatele, töötajate 

sotsiaalsetele tingimustele ja keskkonnale täiendavat kasu; 

8. rõhutab, kui oluline on kõrvaldada füüsilised, tehnilised ja regulatiivsed tõkked 

liikmesriikide vahelt, et takistada ühtse turu killustumist ja hõlbustada piiriülest liikuvust 

ja territoriaalset koostööd ning stimuleerida seeläbi konkurentsi; 

9. juhib komisjoni tähelepanu kaudsetele konkurentsitõketele, mis tulenevad erinevustest 

maksustamis- ja ohutuseeskirjades, sõidu- ja puhkeaegades, tüübikinnituses ja reisijate 

õigustes; 

10. tunneb heameelt transpordi- ja turismisektoris toimuva digitaaltehnoloogia arengu üle, mis 
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edendab konkurentsi, loob töökohti, hõlbustab VKEde juurdepääsu suurematele turgudele 

ning toob käegakatsutavat kasu tarbijatele; juhib tähelepanu asjaolule, et digiteerimine ja 

teretulnud jagamismajanduse areng toovad kaasa märkimisväärseid muutusi sektorite 

tegevuskeskkonnas ning et digiteerimisprotsessi eeliste ärakasutamiseks on vaja 

asjakohast ja selget õigusraamistikku; 

11. rõhutab, et uute ärimudelite alusel tegutsevad ettevõtjad avaldavad positiivset mõju ELi 

transpordi- ja turismiturule, eelkõige teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise 

kaudu; 

12. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle pidada lennunduse välislepingute alaseid 

läbirääkimisi maailma mitmete võtmetähtsusega riikide ja piirkondadega; usub, et need 

mitte ainult ei paranda turulepääsu, vaid pakuvad ka uusi ärivõimalusi maailmas 

juhtpositsioonil olevale Euroopa lennundussektorile, loovad kõrge kvaliteediga töökohti, 

säilitavad ranged ohutusstandardid, võtavad arvesse töötajate õigusi asjaomases sektoris ja 

toovad kasu tarbijatele; rõhutab, et Euroopa Parlamendil on nendes läbirääkimistes oluline 

roll; 

13. kutsub komisjoni üles lisama kõnealuste lennunduse välislepingute üle peetavate 

läbirääkimiste raames lepingutesse ausa konkurentsi klausli, et tagada võrdsed 

tingimused; 

14. innustab komisjoni edendama sidusust – sealhulgas ELi toetuste suhtes – nende 

lennujaamade vahel, mis asuvad geograafiliselt üksteise lähedal, kuid eri riikides; 

15. on seisukohal, et sadamateenuste valdkonnas tuleb Euroopa avalike sadamate jaoks luua 

üha avatum, konkurentsivõimelisem ja läbipaistvam õigusraamistik ning samal ajal tuleb 

luua lisanduvaid töövõimalusi; 

16. usub, et ELi autoveoturu järkjärgulise avanemisega kaasnev suurem konkurents võib 

tarbijatele kasu tuua, mõistab aga tugevalt hukka asjaolu, et teatavate liikmesriikide 

kohaldatavad teatavad meetmed õõnestavad ühtse turu terviklikkust selles valdkonnas; 

toetab komisjoni seisukohta seoses niisugustele meetmetele vastu astumisega; 

17. loodab, et niisugune kaubaveoturu avanemine ei põhjusta edasist sotsiaalset dumpingut, 

ning taunib lisaks varifirmade nähtust; 

18. taunib ühtlasi asjaolu, et väiksemaid kaubikuid ei käsitleta ELi poliitikas asjakohaselt 

vaatamata asjaolule, et neid kasutatakse järjest rohkem selleks, et hoida kõrvale tööhõivet, 

ohutust ja keskkonnakaitset käsitlevate õigusaktide nõuetekohasest kohaldamisest; 

19. kutsub komisjoni üles jälgima hoolikalt oligopoolseid hinnadumpingu suundumusi 

eelkõige lennundussektoris ning bussitranspordi kaug- või liinivedude sektoris ning nõuab 

kindlalt ELi õiguse nõuetekohast kohaldamist ja õiglasi konkurentsitingimusi eri 

transpordiliikide vahel; 

20. nõuab, et neljanda raudteepaketi üle peetavad läbirääkimised viidaks kiiresti lõpule, ning 

usub, et see peaks raudtee reisijateveo avama veelgi rohkem konkurentsile ja parandama 

raudteesektori tõhusust ning tagama samal ajal avalike teenuste osutamise kohustuste 

kvaliteedi ja järjepidevuse; 
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21. tunneb heameelt neljanda raudteepaketi tehnilise samba vastuvõtmise üle, ning on 

veendunud, et sellega suurendatakse raudteeohutust ning samal ajal kaotatakse 

koostalitusvõime kaudu konkurentsi tehnilised tõkked; 

22. rõhutab turismi olulisust majanduskasvu ja töökohtade loomise elutähtsa hoogustajana 

ning palub komisjonil rakendada Euroopa turismisektori konkurentsivõime edendamise 

suhtes ning selle kasvuks ja arenguks soodsa keskkonna loomise suhtes proaktiivset 

lähenemisviisi; 

23. rõhutab, et postiteenused ja eriti piiriülene pakivedu on üliolulised e-kaubanduse sektori 

arenguks kogu ELis; väljendab heameelt komisjoni algatatud konkurentsieeskirjade 

rikkumist käsitleva uurimise üle e-kaubanduse sektoris ning innustab teda jätkama 

pakiveo- ja postituru arengu jälgimist; 

24. rõhutab vajadust rahastada säästva, juurdepääsetava ja ohutu transpordi projekte, mis 

aitaksid parandada kogu Euroopa transpordisüsteemi toimimist; 

25. nõuab niisuguste ELi fondide nagu Euroopa ühendamise rahastu, Ühtekuuluvusfondi, 

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ning programmi „Horisont 2020“ kasutamist, et 

arendada Euroopa transporditaristut ning parandada teenuste kvantiteeti ja kvaliteeti; 

26. kutsub liikmesriike üles pöörama piisavat tähelepanu piiriüleste taristuprojektide 

lõpuleviimisele ning koordineerima oma kõige olulisemaid transpordikavasid 

naaberliikmesriikidega; 

27. peab oluliseks niisuguste uuenduslike rahastamisvahendite nagu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) täiel määral ärakasutamist, mis sobivad selleks, et rahastada 

transpordisektori projekte eesmärgiga toetada kasvu ja konkurentsivõimet; rõhutab siiski, 

et EFSI tagatisfondile eraldatud vahendid ei tohi tulla Euroopa ühendamise rahastu ega 

programmi „Horisont 2020“ arvelt, kuna need on peamised ühisturu arendamise vahendid 

transpordisektoris; 

28. rõhutab, et raudteetranspordi turu täielik avamine võib tuua mitmesugust kasu kõigi 

liikmesriikide ettevõtjatele ja reisijatele; märgib aga vajadust võtta selles protsessis 

arvesse liikmesriikide raudteetaristu arengutaseme erinevusi; rõhutab vajadust säilitada 

järgmises mitmeaastases finantsraamistikus raudteetaristu erinevuste ühtlustamiseks 

tehtavate investeeringute praegune tase. 
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