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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised ettepanekud:

Sissejuhatus

1. rõhutab, et pikaajalistest investeeringutest sõltuvate sektorite, näiteks transpordisektori 
jaoks on mitmeaastane finantsraamistik strateegilise tähtsusega; rõhutab, et 
transporditaristu on ühtse turu alustala, majanduskasvu ja töökohtade loomise alus ning
ülimalt tähtis selleks, et tagada neli põhivabadust, mis on seotud isikute, kapitali, kaupade 
ja teenuste liikumisega; juhib tähelepanu järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga 
seotud kesksetele küsimustele ja üldistele piirangutele, arvestades transpordimahu 
suurenemist ja järjest lisanduvaid probleeme, eelkõige keskkonnaprobleeme, mida 
põhjustab süsinikuheite, tahkete peenosakeste ja gaasiliste saasteainete lisandumine, mis 
leiab aset hoolimata ambitsioonikate eesmärkide püstitamisest kliima ja keskkonna 
kaitseks kooskõlas Pariisi kokkuleppega, ning ühendatud ja isejuhtivate sõidukite 
arendamisega seotud teadus- ja innovatsioonitegevuse vajadustele; tuletab meelde ka 
viivitusi investeerimisel ühenduvuse parandamiseks mõeldud uude taristusse ja eriti 
olemasoleva taristu korrashoidmisel tekkinud viivitusi;

Mitmeaastane finantsraamistik

2. juhib tähelepanu Euroopa ühendamise rahastu edule kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku raames ning asjaolule, et selle projektikonkurssidele esitati kolm korda 
rohkem taotlusi, kui suudeti rahuldada; kiidab heaks Euroopa ühendamise rahastu 
tegevuse pikendamise järgmises mitmeaastases finantsraamistikus; peab siiski 
kahetsusväärseks, et Euroopa ühendamise rahastu transpordi valdkonnale eraldatud 
summa väheneb püsihindades 12 % ja Ühtekuuluvusfondi rahalist toetust kärbitakse 13 %; 
on seisukohal, et Euroopa ühendamise rahastu eelarvet ei saa eraldada muudele 
programmidele, mis jäävad selle erieesmärkidest kõrvale; nõuab, et Euroopa ühendamise 
rahastu transpordi valdkonna assigneering 17,746 miljardit eurot (püsihindades) ja 
Ühtekuuluvusfondi rahaline toetus 10 miljardit eurot (püsihindades) taastataks, võttes 
arvesse nende positiivset mõju majanduse arengule;

3. toonitab Euroopa ühendamise rahastu määruses sätestatud keskse juhtimisstruktuuri 
tõhusust; märgib, et osa Ühtekuuluvusfondi rahaliste vahendite ülekandmine Euroopa 
ühendamise rahastusse on osutunud väga edukaks ning asjaomaste liikmesriikide rahulolu 
on kinnituseks, et selle mehhanismiga jätkatakse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
raames ning et rahalistest vahenditest piisab Ühtekuuluvusfondi rahalise osaluse kaudu 
rahastatavate käimasolevate projektide lõpuleviimiseks; teeb sellest tulenevalt ettepaneku 
eraldada Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa ühendamise rahastu jaoks 20 
miljardit eurot, mida hallatakse sarnaste eeskirjade kohaselt, mida kohaldatakse 
Ühtekuuluvusfondist rahastamise eraldamisele Euroopa ühendamise rahastu jaoks, kuid 
see rahastamine on kättesaadav kõigile liikmesriikidele; usub, et arvestades suurt vahet 
olemasolevate ja vajaminevate rahaliste vahendite vahel, tuleb pöörata rohkem tähelepanu 
sellistele suure ELi lisaväärtusega lahendustele nagu puuduvad piiriülesed ühendused, nt 
raudteeühendused, ning et selline üleminek tagaks, et TEN-T projektide osas toimuks 
Euroopas märkimisväärne edasiminek;
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4. rõhutab, et ajakohastatud ja tõhusam Euroopa ühendamise rahastu programm järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ajal peaks hõlmama kõiki transpordiliike, 
soodustama üleminekut ühelt transpordiliigilt teisele, julgustama liikmesriike investeerima 
arukasse, kestlikku ja integreeritud ühistransporti, seadma prioriteediks suuremad seosed 
terviklike võrkude vahel, parandama Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi kaudu 
koostalitlusvõimet ja kasutama täielikult ära ühtse Euroopa taeva algatust ning aitama 
saavutada ELi liiklusohutuse eesmärke;

5. tuletab meelde, et Euroopa ühendamise rahastu on toetusmehhanism, ja tunneb heameelt 
Euroopa Komisjoni ettepaneku üle selgitada seda aspekti, lisades Euroopa ühendamise 
rahastu finantsvahendi uude InvestEU programmi; on seisukohal, et rahastamisvahendi 
kujul rakendatava Euroopa ühendamise rahastu transpordieelarve osakaal ei tohiks olla 
suurem kui 5 % kogu sellest eelarvest; taunib asjaolu, et hoolimata Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondile (EFSI) Euroopa ühendamise rahastu arvel tehtavast 
kahetsusväärsest rahaliste vahendite ümberpaigutamisest jääb transpordisektori 
investeeringute osakaal selles fondis kvantitatiivselt kaugele 30 % eesmärgist ja 
kvalitatiivselt väga kaugele ka Euroopa lisaväärtuse kriteeriumist; toonitab seetõttu väga, 
et ei tuleks lubata mingit rahaliste vahendite ümberpaigutamist programmist „Euroopa 
horisont“ InvestEU programmi; rõhutab, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
raames on oluline, et InvestEU programmist oleks kasu tõelise ELi lisaväärtusega 
projektidele, ning tunneb heameelt, et komisjoni ettepaneku kohaselt võiks jätkusuutlik 
taristu olla üks neljast kindlaksmääratud investeerimisvaldkonnast;

6. juhib tähelepanu, et väga oluline on luua säästva turismi eelarverubriik, võttes arvesse 
selle sektori tähtsust ELi majanduses, mis andis 2016. aastal 5 % SKPst, ning ELi 
toimimise lepingu artiklist 195 tulenevaid ELi kohustusi eesmärgiga liikuda tõelise ELi 
turismipoliitika suunas, mis aitaks lahendada praeguseid killustatuse ja rahaliste vahendite 
kättesaadavuse probleeme, edendada Euroopat turismisihtkohana ja ergutada 
turismitööstust, aidates seeläbi kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele;

7. märgib, et väliskulude vähendamine tuleb lisada mitmeaastasesse finantsraamistikku 
juhtpõhimõttena kui kulutõhus meede, mille abil vähendada tulevaste riigieelarvete 
koormust;

Ametid

8. väljendab heameelt Euroopa transpordiametitele, eelkõige Euroopa 
Lennundusohutusametile, Euroopa Meresõiduohutuse Ametile ja Euroopa Liidu 
Raudteeametile antud mitme uue pädevuse üle; rõhutab, kui oluline on tagada, et kõikidel 
transpordiametitel oleks oma ülesannete ja uute kohustuste täitmiseks piisavalt ressursse, 
mis on reaalväärtuses stabiilsed;

9. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle asutada Euroopa tööjõuamet; rõhutab, kui 
oluline on tagada, et kõnealusel uuel ametil oleksid piisavad vahendid oma ülesannete 
täitmiseks transpordisektoris;

Teadusuuringud

10. tuletab meelde, et transpordi ja liikuvuse valdkonnas on väga tähtis toetada teadus- ja 
arendustegevust, võttes arvesse probleeme, mis on seotud süsinikuheite, tahkete 
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peenosakeste ja gaasiliste saasteainete lisandumisega tihedast liiklusest ja ummikutest 
tingituna, energiasüsteemi ümberkujundamise ja suurema transpordiohutuse vajadusega 
ning ühendatud ja isejuhtivate sõidukite arendamisega; rõhutab seega, kui tähtis on 
säilitada otsene seos programmi „Euroopa horisont“ ja teadus- ja arendustegevuse 
tulemusel välja töötatud transpordilahenduste ELi tasandil kasutuselevõtu vahel; tuletab 
meelde selliste ühisettevõtete nagu SESAR, Shift2Rail ja CleanSky edukust; leiab, et on 
oluline jätkata kõnealuste programmide märkimisväärset toetamist ja neile asjakohaste 
rahaliste vahendite eraldamist programmi „Euroopa horisont“ raames; rõhutab, et teadus-
ja arendustegevuse toetamisel tuleks transpordivaldkonnas kohaldada tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõtet;

Omavahendid

11. märgib, et kõik liikmesriigid saavad märkimisväärset rahalist või maksulaadset tulu, mis 
on otseselt seotud transpordi ja turismiga, ning sellest tulust kasvõi minimaalse osa 
ümberpaigutamine ELi omavahendite kujul parandaks liidu suutlikkust tulla toime uute 
tekkivate probleemidega; on seisukohal, et Euroopa Ühenduse loomise ajal kavandatud 
omavahendite tunduvalt suurema tähtsuse taastamine toetaks liidu poliitiliste ja 
eelarvealaste meetmete võtmise suutlikkust.
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