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ETTEPANEKUD

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

1. nõuab ELi transpordisektorile mahukat eelarvet, milles võetakse arvesse ELi 
transpordipoliitikaga seotud esilekerkivaid probleeme ja praeguseid poliitilisi 
prioriteete; 

2. rõhutab, et ELi transpordipoliitika on oluline Euroopa majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase arengu ning selle kestlikkuse jaoks; nõuab seetõttu tungivalt, et ELi 
transpordipoliitikale eraldataks vajadustele vastav ja piisav rahasumma, et tagada 
Euroopas, sealhulgas kaugemates geograafilistes piirkondades, majanduskasv, 
töökohtade loomine ja konkurentsivõime; nõuab lisainvesteeringuid teadus- ja 
uuendustegevuse ning sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks; 

3. rõhutab, et 2021. aasta eelarve peaks kajastama prioriteete, mille Euroopa Parlament 
esitas oma 14. novembri 2018. aasta resolutsioonis mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta, ning et see peaks tagama vajaliku rahastamise nii praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel alustatud projektidele kui ka 2021.–2027. aasta mitmeaastasel 
finantsraamistikul põhinevatele uutele projektidele; 

4. on seisukohal, et ELi transpordivaldkonna rahastamine tuleks viia kooskõlla rohelise 
kokkuleppe regulatiivsete nõuetega ning et tuleks tagada selle täielik kooskõla Pariisi 
kokkuleppega; 

Transpordi tähtsus rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel

5. kordab, et transport peab aitama kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele 2050. aastaks;

6. rõhutab seetõttu, et transpordiprojektide asjakohane rahastamine aitab oluliselt 
kiirendada üleminekut kestlikule ja arukale liikuvusele ning rakendada rohelise 
kokkuleppe seadusandlikke prioriteete uutel tehnoloogiatel põhinevate meetmete abil, 
mis aitaksid edendada mitmeliigilist transporti, arendada automatiseeritud ja ühendatud 
mitmeliigilist liikuvust ning suurendada kestlike alternatiivkütuste tootmist ja 
kasutuselevõttu;

Juhtprogrammide edendamine 

7. rõhutab, kui oluline on suurendada selliste juhtprogrammide eelarvet, mis on ELi 
eesmärkide saavutamise seisukohast eriti olulised: 

– rõhutab Euroopa ühendamise rahastu keskset rolli sellise suure jõudlusega 
üleeuroopalise võrgu (TEN-T) arendamisel, mis on jätkusuutlik ja omavahel 
ühendatud transpordi, energeetika ja digitaalteenuste taristu valdkonnas; kordab, 
et TEN-T kiire väljakujundamine aitab märkimisväärselt kaasa ELi sotsiaal-
majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse parandamisele ning ELi CO2-heite 
vähendamise eesmärkide edendamisele; nõuab seetõttu, et 2021.–2027. aasta 
mitmeaastases finantsraamistikus suurendataks Euroopa ühendamise rahastu 
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transpordieelarvet ja et seda võetaks vastavalt arvesse ka 2021. aasta eraldise 
kohta tehtavas otsuses;

– nõuab, et programmi „Horisont 2020“ eelarvet suurendataks alates 2021. aastast 
120 miljardi euroni (2018. aasta hindades) ja et vastavalt suurendataks ka selle 
arukate linnade ja integreeritud transpordi komponendi eelarvet; 

Olemasoleva poliitika säilitamine

8. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika raames transporditaristu rahastamisega tuleks 
püüda saavutada aluslepingus sätestatud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk; rõhutab ELi transpordipoliitika ja investeeringute olulist rolli 
territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse edendamisel ja tugevdamisel 
ELis; nõuab seetõttu TEN-T rahastamise säilitamist ühtekuuluvuspoliitika osana; 

Sihtotstarbeline eraldis kestlikule turismile

9. nõuab tungivalt sihtotstarbelise eraldise kehtestamist kestliku turismi jaoks, et tuua 
paremini esile turismi tähtsust ELi majanduses ja ELi võimalikku rolli selle 
kestlikumaks muutmisel; 

Uute algatuste rahastamine

10. toetab fondi „InvestEU“ kestliku taristu eraldise suurendamist 14 miljardi euroni 
(2018. aasta hindades) aastateks 2021–2027 ja asjakohast eraldist 2021. aasta eelarves; 

11. on seisukohal, et Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Ühtekuuluvusfondist 
rahastatavates transpordiprojektides tuleb eelistada TEN-T koridoride lõpuleviimist;

12. rõhutab, kui oluline on lihtsam ja tõhusam omavahendite süsteem, mis suudaks oluliselt 
vähendada kogurahvatulul põhinevate osamaksete osakaalu ja tagada ELi kulutuste 
piisava rahastamise;

Asutused ja ühisettevõtted

13. rõhutab asutuste ja ühisettevõtete tähtsust transpordisektori tulemuslikkuse 
parandamisel ning transpordisektori heitkoguste vähendamise edendamisel, mille 
aluseks on tehnoloogia areng ja normid; juhib tähelepanu sellele, kui oluline on, et need 
asutused ja ühisettevõtted saaksid piisavalt rahalisi vahendeid ja inimressursse; 

14. rõhutab eelkõige Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) ja ühisettevõtte Shift2Rail 
otsustavat rolli, mis aitab saavutada püsiva ülemineku maanteelt raudteele; rõhutab, et 
ettevõttel Shift2Rail on keskne roll raudteetranspordi odavamaks, tõhusamaks ja 
atraktiivsemaks muutmisel; 

15. rõhutab eelkõige ühisettevõtete Clean Sky 2 ja SESAR ning Euroopa Liidu 
Lennundusohutusameti (EASA) rolli reisijate CO2-heite vähendamisel; rõhutab 
ühisettevõtte Clean Sky 2 väga häid tulemusi ja olulist rolli selliste keskkonnahoidlike 
tehnoloogiate kiirel arendamisel, mille eesmärk on vähendada CO2- ja 
kasvuhoonegaaside heidet ja õhusõidukite tekitatava müra taset; 
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16. tunneb heameelt, et Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) pakub otsest toetust 
liikmesriikide jõupingutustele keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisel ning abi 
merereostusega võitlemisel ja heitkoguste seirel; on veendunud, et amet võib 
lisavahenditega mängida olulist rolli, toetades liikmesriike laevandusega seotud 
keskkonnariskide leevendamisel ja merendussektori kestlikkuse parandamisel. 


