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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks ELi transpordipoliitikaks kavandatava eelarve rubriigi 1a jaotises 6 

„Liikuvus ja transport“; rõhutab, et liidu transpordipoliitika on inimeste ja kaupade vaba 

liikumise, üldise Euroopa integratsiooni, liidu sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

ning üldise konkurentsivõime seisukohast väga oluline; toonitab seetõttu, et see poliitika 

eeldab ambitsioonikat transpordisektori eelarvet, et hoida käimasolevate projektide 

usaldusväärsust, tagada asjakohane taristu ning selle nõuetekohane toimimine ja ohutus, 

tagada Euroopa äriühinguid toetavad pikaajalised investeeringud ning kaasata 

täiendavaid erasektori rahalisi vahendeid; 

2. on veendunud, et Euroopa ühendamise rahastu on väga tähtis vahend, mis annab 

märkimisväärset Euroopa lisaväärtust transpordivõrgustiku optimeerimise abil liidus 

tervikuna, ühendades ja/või ajakohastades uut ja olemasolevat transporditaristut; 

rõhutab Euroopa ühendamise rahastu tähtsat rolli transpordisektoris TEN-T põhivõrgu 

ja üldise võrgu väljakujundamise eesmärgi seisukohast ning juhib tähelepanu sellele, et 

Euroopa ühendamise rahastu vajab pikaajaliseks kavandamiseks stabiilset ja piisavat 

rahastamist; peab kahetsusväärseks, et varem on eelarvet kärbitud Euroopa ühendamise 

rahastu arvel, ja rõhutab, et selle programmi edasine kärpimine ei ole vastuvõetav; 

märgib, et komisjon tegi ettepaneku suurendada Euroopa ühendamise rahastu 

transpordivaldkonna kulukohustuste ja maksete assigneeringuid vastavalt 39,4% ja 

5,3%, ning peab neid summasid minimaalseks, võttes arvesse, et 2019. aasta on esimene 

aasta käesoleva mitmeaastase finantsraamistiku perioodil, mille puhul võib taotleda 

täiendavat rahastamist projektidele, mis algasid aastatel 2014–2016; 

3. väljendab heameelt Ühtekuuluvusfondi 1,7 miljardi euro ümberpaigutamise üle 2019. 

aastal Euroopa ühendamise rahastu transpordiprogrammi; tuletab meelde, et nimetatud 

vahendid on mõeldud eranditult Ühtekuuluvusfondist abi saada võivate liikmesriikide 

TEN-T taristuprojektide jaoks; 

4. rõhutab, et Euroopa rööpmelaiusel põhinev Rail Baltica projekt on üks olulisemaid 

sedalaadi projekte liidus, kuid kavandatav rahastamine ei ole piisav; palub seetõttu 

komisjonil tagada, et liidupoolne rahastamine jääks muutmata; 

5. väljendab heameelt, et Euroopa ühendamise rahastu transpordivaldkonna uus 

projektikonkurss algas 2018. aasta mais, et toetada kolmanda säästva liikuvuse paketi 

poliitilisi suuniseid, ning täiendavad projektikonkursid algavad 2019. aastal; tuletab 

meelde 2017. aasta segarahastamise projektikonkursi edu ja nõuab komisjonilt tungivalt 

sellise konkursi kordamist 2019. aastal; rõhutab ka sel aastal, et on vaja tagada Euroopa 

ühendamise rahastu ja muude fondide, eelkõige EFSI vastastikune täiendavus 

tuluteenivate projektide puhul, et saavutada võimalikult suur ELi lisaväärtus projektide 

rahastamisel ja kaasata täiendavaid erainvesteeringuid suuremahulistesse uuendustesse, 

nagu ERTMS ja digitaalsed täiustused; tuletab samal ajal meelde, et Euroopa 

ühendamise rahastu transpordivaldkonnas on rahaline toetus peamine vahend 

jätkusuutliku taristu ja TEN-T koridoride piiriüleste projektide rahastamiseks; 
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6. tuletab meelde Pariisi kokkuleppest tulenevaid kohustusi; juhib tähelepanu asjaolule, et 

lähitulevikus peab Euroopa lahendama üha keerulisemaid transpordiga seotud 

ülesandeid, nagu kliimamuutuste leevendamine ja kasvav nõudlus kaubavedude 

valdkonnas, mis peavad hõlmama energiaalast üleminekut ja liikuvuse uusi vorme, ning 

tuletab meelde, et sellised ülesanded nõuavad piisavat rahastamist, et Euroopa jääks 

kaasavaks ja konkurentsivõimeliseks; rõhutab seetõttu, et säästva transpordisektori 

saavutamiseks on äärmiselt oluline toetada ja eraldada asjakohased rahalised vahendid 

üleminekule, vähese CO2-heitega ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisele (näiteks 

ERTMSi, raudteekaubaveo ja kiirraudteede ning piiriüleste raudteeühenduste abil) ning 

mere- ja siseveeteede edendamisele (sh vähesaastavad parvlaevad); on lisaks 

seisukohal, et liidu kõiki transpordiliike hõlmav tõhus keskkonnahoidlik logistika 

juhtimine võimaldab oluliselt vähendada liiklusummikuid ja CO2-heidet, ning nõuab, et 

komisjon edendaks logistika digiteerimist; 

7. tuletab meelde, kui oluline on edendada Euroopa ühendamise rahastu transpordi- ja 

digitaalvaldkonna sünergiat, et maksimeerida üleeuroopalise transpordivõrgu koridoride 

digiteerimise edendamiseks mõeldud projektide finantsvõimendust; 

8. on seisukohal, et ELi eelarveeraldised transpordiga seotud asutustele peaksid vastama 

nende ülesannetele; märgib, et EASA-le eraldatud eelarve on eelmise eelarveaastaga 

võrreldes stabiilne, EMSA eelarvet on veidi suurendatud ja ERA-le eraldatud eelarvet 

on kahjuks vähendatud; tuletab meelde, et ERA, EASA ja EMSA pädevusvaldkondi on 

viimasel ajal laiendatud, mis eeldab piisavat rahastamist ja personali, et tagada uute 

ülesannete edukas täitmine; tuletab sellega seoses meelde EASA volituste väga olulist 

muutumist, mis tuleneb asjaolust, et hiljuti võeti vastu tema läbivaadatud alusmäärus, 

mis sisaldab selliseid uusi pädevusi nagu mehitamata õhusõidukid, lennuliikluse 

korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused, keskkond, küberturvalisus, teadusuuringud 

ja rahvusvaheline kohalolek, ning on seisukohal, et EASA eelarve ettepanekut tuleks 

seepärast nii rahaliste kui ka inimressursside osas suurendada, et tagada liidu kodanikele 

jätkuvalt ohutuse kõrge tase; 

9. tuletab meelde, et kosmosevaldkond on liidu jaoks võtmetähtsusega, et Galileod ja 

EGNOSt kasutatakse laialdaselt transpordisektoris ning et EGNOS on kõigi 

transpordiliikide hüvanguks täielikult kasutusel alates 2011. aastast; rõhutab, et Galileod 

rahastatakse täies ulatuses ELi eelarvest ning selle täielik kasutuselevõtt toob liidu 

majandusharudele ja kodanikele osutatavate reaalsete teenuste kaudu suurt kasu ELi 

majandusele; võtab teadmiseks, et praegu on Galileol 22 satelliiti ja selle täielik 

kasutuselevõtt peaks saavutatama 2020. aastaks, mil tal on orbiidil 30 satelliiti; on 

seepärast seisukohal ja võttes ühtlasi arvesse, et küberturvalisus on kujunenud 

pakiliseks probleemiks, et on äärmiselt tähtis eraldada piisav eelarve järgmiste 

satelliitide orbiidile viimiseks; juhib tähelepanu Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 

põhiülesannetele seoses Galileo ja Euroopa Geostatsionaarse 

Navigatsioonilisasüsteemiga (EGNOS); on veendunud, et GSA-l peab olema piisavalt 

töötajaid selle tagamiseks, et Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemi programmid 

(GNSS) toimivad tõhusalt ja neid saab eelisena ära kasutada;  

10. usub, et transpordisektori tõhususe parandamine ja heitkoguste taseme vähendamine on 

omavahel seotud eesmärgid, mille saavutamisele saavad teadusuuringud ja innovatsioon 

koos asjaomaste ELi ametitega suuresti kaasa aidata; võtab teadmiseks programmi 
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„Horisont 2020“ raames SESAR 2-le (nii teadus- ja arendustegevuse kui ka 

lennuliikluse korraldamise (ATM) süsteemi rakendamise jaoks), Shift2Railile, Clean 

Sky 2-le ning kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõttele kavandatud 

eelarve stabiilsuse, ning rõhutab, kui oluline on tagada kõnealuste programmide 

edukaks toimimiseks asjakohane rahastamine;  

11. on veendunud, et transporditaristu rahastamisel tuleks arvesse võtta järgmisi aspekte:  

– koridoride ja üldise võrgu omavaheline ühendatus ning piiriülesed ühendused;  

– ühendveod kui projektidega seotud otsuste tegemise alus;  

– koostalitlusvõime kui transpordiprojektide kaasrahastamise tingimus;  

– kaasrahastatavate projektide kvaliteedi eelistamine kvantiteedile või mahule;  

– kodanike osalemine läbipaistvas otsustusprotsessis ja suurte projektide 

(koguinvesteering üle 1 miljardi euro) arengu üle järelevalve teostamine;  

12. peab kahetsusväärseks, et liit ei suuda oma poliitika ja finantsplaneerimise otsesest 

mõjust alati edukalt teada anda, muu hulgas seetõttu, et see mõju jääb hindamata; juhib 

tähelepanu sellele, et transpordisektori puhul on üldine teadlikkus reisijate õigustest 

liidus väga puudulik, ning peab kahetsusväärseks, et kõnealuseid eeskirju, eelkõige 

lennundus- ja raudteesektoris, ei kohaldata alati järjepidevalt kõikides liikmesriikides; 

rõhutab, et ajal, mil on kerge alustada väärinfo levitamise kampaaniaid, tuleb selle 

küsimuse lahendamist rohkem toetada;  

13. toonitab, et katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed annavad Euroopa Parlamendile 

hea võimaluse ergutada otseselt rahaliste vahenditega oma seadusandlikku tööd 

toetavaid algatusi, mille eest komisjon on otseselt vastutav; peab kahetsusväärseks, et 

nende projektide ja meetmete elluviimisel saadud tulemustest ei anta alati järjepidevalt 

aru, ning palub komisjonil esitada enne volituste lõppemist põhjaliku analüüsi 

parlamendi käesoleva koosseisu ametiajal rahastatud projektidest, samuti suunised, kus 

ei ole kirjeldatud mitte üksnes eesmärke, vaid ka projektide valiku meetodit. 
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