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LÜHISELGITUS

Transporditaristu võrk on ühtse Euroopa turu täieliku väljakujundamise seisukohast 
vältimatult vajalik. Isikute ja kaupade tõhusaks liikumiseks tuleb ületada takistused, 
kõrvaldada kitsaskohad ning rajada puuduvad kiired ja sidusad ühendused.

Komisjoni suunised üleeuroopalise transpordivõrgu arendamiseks kahetasandilise 
lähenemisviisi abil on põhjendatult kaugeleulatuv ja üksikasjalik ettepanek ning sellest võib 
saada säästva arengu ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamise peamine vahend.

Selleni jõudmiseks on oluline vaadelda transporditaristut mitte kitsalt ühe piirkonna või 
liikmesriigi kasulikkuse seisukohast, vaid hinnata ja vaagida seda Euroopa lisandväärtust 
silmas pidades. Prioriteetide seadmisel tuleb seepärast lähtuda neist suunistest, eelistades 
eelkõige piiriüleste lõikude väljaehitamist ja parandamist ning kõrvaldades kitsaskohad ja 
soodustades liikmesriikides koostalitlusvõimeliste transpordisüsteemide arendamist.

Lisaks riikidevahelisele ühendusele peab otsustav osa olema transpordiliikide omavahelisel 
integreerimisel ja ühendamisel, rajades selleks ühendusi ja mitmeliigilise transpordi 
platvorme.

Transporditaristute puhul tuleks kindlasti keskenduda olemasoleva tehnoloogia tipptasemele, 
et osutada kvaliteetseid teenuseid ning tagada, et need oleksid võimalikult ohutud ja kõikidele 
kodanikele kättesaadava hinnaga.

Euroopa transpordisüsteem tuleb kavandada, ehitada ja ajakohastada viisil, et see oleks 
kättesaadav kõigile kasutajatele, pöörates erilist tähelepanu piiratud liikumisvõimega, 
puudega või eakatele inimestele.

Euroopa taristud tuleks välja ehitada nii, et viia miinimumini keskkonnamõju ja võimaluse 
korral kasutada ära juba olemasolevad taristud. Transpordivõrku tuleb kavandada, ehitada ja 
hallata ressursitõhusalt ning sotsiaalselt ja ökoloogiliselt jätkusuutlikult.

Euroopa võrgu väljaehitamisel on oluline osa koordinaatoritel, kes nimetatakse ametisse 
selleks, et hõlbustada koridoride rajamist. Neil on otsustav osa selles, et käivitada ja viia 
lõpule võimalikult suure Euroopa lisandväärtusega lõikude rajamine ja tagada taristu 
otstarbekas projekteerimine, andes selle kohta teavet ja kaasates protsessi liikmesriigid ja 
kohalikud ametkonnad. Komisjoni ettepanekus on koordinaatori rollile põhjendatult suurt 
tähelepanu pööratud ning arvamuse koostaja leiab, et see on igati õige ja kooskõlas 
vajadusega luua oma riigi piire ületav taristuvõrk, mis toetab siseturu potentsiaali täielikku 
ärakasutamist.

Selline ulatuslik taristuprojekt nõuab kindlasti ka ELilt suurte investeeringute tegemist. 
Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu nendele projektidele suuremate summade eraldamine on 
oluline samm, kuid sellest ei piisa, et kõik kavandatu tähtajaks ellu viia. Seega on vajalik, et 
nendele investeeringutele lisanduksid muud summad ja investeeringud, mida võiks täiendada 
ka vahenditega liidu uuenduslikest rahastamisvõimalustest.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Üleeuroopalist transpordivõrku 
kavandatakse, rajatakse ja 
ajakohastatakse selleks, et tagada selle 
kättesaadavus kõikidele kasutajatele, 
eelkõige eakatele, puuetega reisijatele ja 
piiratud liikumisvõimega isikutele.

Or. it

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Euroopa koordinaatoritel on 
otsustava tähtsusega osa selles, et 
käivitada ja viia lõpule 
transpordikoridoride ja -lõikude rajamine, 
sest need on võrgu peamine Euroopa 
lisandväärus, ning suunata taristute 
otstarbekat kavandamist struktureeritud 
dialoogi abil asjaomaste ametkondade ja 
kohalike elanikega. 

Or. it
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Üleeuroopalisi transpordivõrke on 
võimalik optimaalselt välja ehitada ainult 
majandusressursside parema koondamise 
abil, kuid sellele peaksid siiski lisanduma 
liidu uuenduslike rahastamisvõimaluste 
vahendid.

Or. it

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vastavad selle kasutajate liikuvus- ja 
transpordivajadustele liidus ja suhetes 
kolmandate riikidega, suurendades nii 
majanduskasvu kui ka konkurentsivõimet;

a) vastavad kõigi selle kasutajate liikuvus-
ja transpordivajadustele liidus ja suhetes 
kolmandate riikidega, suurendades nii 
majanduskasvu kui ka konkurentsivõimet;

Or. it

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagavad nõuetekohase juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, edendades 
nii sotsiaalset, majanduslikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning toetades 
kaasavat majanduskasvu.

d) parandavad ja muudavad 
nõuetekohaseks juurdepääsu kõikidele 
liidu piirkondadele, edendades nii 
sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust ning toetades kaasavat ja 
jätkusuutlikku majanduskasvu.
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Or. it

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) pakuvad kasutajatele kättesaadavat, 
turvalist ja kvaliteetset teenust õiglastel 
majanduslikel tingimustel;

Or. it

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) olemasoleva taristu täiustamine ja 
parandamine; 

Or. it

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) tekitatava keskkonnamõju 
minimeerimine; 

Or. it
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, 
taristuettevõtjad, transpordiettevõtjad ning 
muud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud 
üksused planeerivad, arendavad ja käitavad 
üleeuroopalist transpordivõrku 
ressursitõhusalt järgmiste meetmete abil:

Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, 
taristuettevõtjad, transpordiettevõtjad ning 
muud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud 
üksused planeerivad, arendavad ja käitavad 
üleeuroopalist transpordivõrku 
ressursitõhusalt ning sotsiaalselt ja 
ökoloogiliselt jätkusuutlikult järgmiste 
meetmete abil:

Or. it

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühishuviprojektid aitavad 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
arendamisele kaasa uue transporditaristu 
rajamise, olemasoleva transporditaristu 
hooldamise, taastamise ja ajakohastamise 
ning selle ressursitõhusat kasutamist 
edendavate meetmetega.

1. Ühishuviprojektid aitavad 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
arendamisele kaasa uue transporditaristu 
rajamise, olemasoleva transporditaristu 
hooldamise, taastamise ja ajakohastamise 
ning selle ressursitõhusat ja sotsiaalselt 
ning ökoloogiliselt jätkusuutlikku 
kasutamist edendavate meetmetega.

Or. it



PE489.699v01-00 8/16 PA\903441ET.doc

ET

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) olema läbinud sotsiaal-majandusliku 
kulude ja tulude analüüsi, mille tulemuseks 
on positiivne nüüdispuhasväärtus;

c) olema läbinud sotsiaal-majandusliku 
kulude ja tulude analüüsi, mille tulemuseks 
on positiivne nüüdispuhasväärtus, 
sealhulgas mõju isikute ja kaupade vabale 
liikumisele liikmesriikide vahel, 
territoriaalsele ühtekuuluvusele ja 
säästvale arengule;

Or. it

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) edendada taristu tõhusat ja säästvat 
kasutamist ning vajaduse korral 
suurendada läbilaskevõimet;

Or. it

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tagada kütusega varustatus, 
võimaldades alternatiivsete ja eelkõige 
vähese CO2-heitega või CO2-heiteta 
energiaallikate ja jõuseadmete kasutamist;

h) tagada kütusega varustatus, edendades
alternatiivsete ja eelkõige vähese CO2-
heitega või CO2-heiteta energiaallikate ja 
jõuseadmete kasutamist; 

Or. it
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaubaterminalide operaatorid tagavad, 
et kaubaterminal on avatud kõikidele 
operaatoritele.

1. Kaubaterminalide operaatorid tagavad, 
et kaubaterminal on avatud kõikidele 
operaatoritele.

Logistikaplatvormide operaatorid avavad 
vähemalt ühe terminali kõikide 
operaatorite jaoks.

Logistikaplatvormide operaatorid avavad 
vähemalt ühe terminali kõikide
operaatorite jaoks.

Kaubaterminalide ja logistikaplatvormide 
operaatorid tagavad juurdepääsu 
mittediskrimineerival viisil ja kohaldavad 
läbipaistvaid tasusid.

Kaubaterminalide ja logistikaplatvormide 
operaatorid tagavad juurdepääsu 
mittediskrimineerival viisil ja kohaldavad 
läbipaistvaid, asjakohaseid ja õiglasi
tasusid.

Or. it

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) liiklusohutuse parandamine ja 
edendamine;

Or. it

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liiklusohutuse edendamine. välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meremagistraalide, sh lühimerevedude 
edendamine;

a) meremagistraalide, sh lühimerevedude 
edendamine, maismaaühenduse arengu 
soodustamine ning eeskätt selliste 
meetmete väljatöötamine, mis vähendavad 
meretranspordi keskkonnatoimet 
kooskõlas liidu õigusest ja asjakohastest 
rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevate 
nõuetega;

Or. it

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja lennuväljaoperaatorid 
tagavad oma vastutuse piires, et lennuväli 
pakub vähemalt üht kõikidele ettevõtjatele 
mittediskrimineerivalt avatud terminali ja 
et kohaldatakse läbipaistvaid tasusid.

1. Liikmesriigid ja lennuväljaoperaatorid 
tagavad oma vastutuse piires, et lennuväli 
pakub vähemalt üht kõikidele ettevõtjatele 
mittediskrimineerivalt avatud terminali ja 
et kohaldatakse läbipaistvaid, asjakohaseid 
ja õiglasi tasusid. 

Or. it

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lennuväljade ühenduse parandamine 
mitut liiki transpordiga, eeskätt 
kiirraudtee ja linnaliinidega; 
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Or. it

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) mitut liiki transpordi omavahelise 
ühendamise tagamine viisil, mis vastab 
kõigi kasutajate juurdepääsu nõudele;

Or. it

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võimaldama innovatiivsetele 
transporditehnoloogialahendustele 
ülemineku kaudu vähendada transpordi 
CO2-heidet;

a) edendama innovatiivsetele ja 
säästvatele
transporditehnoloogialahendustele 
ülemineku kaudu transpordi CO2-heite
vähendamist; 

Or. it

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldama vähendada kõigi 
transpordiliikide CO2-heidet, soodustades 
energiatõhusust ning alternatiivsete 
jõuseadmete kasutamist ja asjakohase 
taristu rajamist. Selline taristu võib 
hõlmata võrke ja muid energiavarustuseks 

b) toetama kõigi transpordiliikide CO2-
heite vähendamist, soodustades 
energiatõhusust ning alternatiivsete 
jõuseadmete kasutamist ja asjakohase 
taristu rajamist. Selline taristu võib 
hõlmata võrke ja muid energiavarustuseks 
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vajalikke vahendeid, võtta arvesse taristu-
sõiduki liidest ja hõlmata arukaid 
transpordisüsteeme;

vajalikke vahendeid, võtta arvesse taristu-
sõiduki liidest ja hõlmata arukaid 
transpordisüsteeme;

Or. it

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad kannavad nõuetekohaselt hoolt
selle eest, et transporditaristu tagab 
reisijate ja kauba liikumise 
kõrgetasemelise ohutuse ja turvalisuse.

Liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad kannavad hoolt selle eest, et 
transporditaristu tagab reisijate ja kauba 
liikumise võimalikult suure ohutuse ja 
turvalisuse.

Or. it

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taristu planeerimisel võtavad liikmesriigid 
ja muud projektide edendajad 
nõuetekohaselt arvesse riskihindamist ja 
kohandamismeetmeid, millega piisavalt 
parandatakse vastupidavust 
kliimamuutustele, eelkõige seoses 
sademete, üleujutuste, tormide, kõrge 
temperatuuri ja kuumalainete, põua, 
merepinna tõusu ja ummiklainetega, täites 
võimalikke asjakohastes liidu õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Taristu planeerimisel võtavad liikmesriigid 
ja muud projektide edendajad 
maksimaalselt arvesse riskihindamist ja 
kohandamismeetmeid, millega piisavalt 
parandatakse vastupidavust 
kliimamuutustele, eelkõige seoses 
sademete, üleujutuste, tormide, kõrge 
temperatuuri ja kuumalainete, põua, 
merepinna tõusu ja ummiklainetega, täites 
võimalikke asjakohastes liidu õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. it
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võetakse nõuetekohaselt
arvesse ka taristu vastupidavust loodus- või 
inimtegevusest tingitud õnnetustele, täites 
võimalikke asjakohastes liidu õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Tuleb võtta maksimaalselt arvesse ka 
taristu vastupidavust loodus- või 
inimtegevusest tingitud õnnetustele, täites 
võimalikke asjakohastes liidu õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. it

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad korraldavad plaanide ja 
projektide keskkonnamõju hindamise, 
eelkõige nagu on sätestatud nõukogu 27. 
juuni 1985. aasta direktiivis 85/337/EMÜ 
teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivis 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiivis 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiiviga 
2001/42/EÜ teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta, et vältida või, kui see ei ole 

Liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad korraldavad plaanide ja 
projektide keskkonnamõju hindamise, 
eelkõige nagu on sätestatud nõukogu 27. 
juuni 1985. aasta direktiivis 85/337/EMÜ 
teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivis 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiivis 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiiviga 
2001/42/EÜ teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta, et vältida või, kui see ei ole 
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võimalik, siis leevendada negatiivset mõju 
keskkonnale, nt maastiku killustamist, 
pinnase katmist, õhusaastet, veereostust ja 
müra, ning kaitsta tõhusalt elurikkust.

võimalik, siis leevendada negatiivset mõju 
keskkonnale, nt maastiku killustamist, 
pinnase katmist, õhusaastet, veereostust ja 
müra, ning kaitsta tõhusalt elurikkust. 
Liikmesriigid ja muud projektide 
edendajad hindavad ühtlasi 
taristuprojektide vastavust ELi 
eesmärkidega vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 

Or. it

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transporditaristu võimaldab kõikide 
kasutajate, eelkõige eakate, piiratud 
liikumisvõimega isikute ja puuetega 
reisijate sujuvat liikuvust ja juurdepääsu.

Transporditaristu võimaldab kõikide 
kasutajate, eelkõige eakate, piiratud 
liikumisvõimega isikute ja puuetega 
reisijate sujuvat liikuvust ja juurdepääsu. 

Transporditaristute kavandamine ja 
rajamine põhineb kasutajate vajadustel ja 
võimaldab reisijatel täielikult kasutada 
liidu õigusest tulenevaid õigusi.
Sel eesmärgil hindavad liikmesriigid ja 
muud projektide edendajad eelnevalt 
juurdepääsu taristutele ja nendega seotud 
teenustele. 

Or. it

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) toetab elanike ja asjaomaste 
piirkondadega peetava dialoogi vormide 
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kindlaksmääramist, et tuua välja ja 
lahendada taristu kavandamisega 
seonduvad võimalikud probleemid, 
eelistades ökoloogiliselt ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikke lahendusi. 

Or. it

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Euroopa Parlament hindab igal 
aastal põhivõrgukoridoride rajamise seisu 
ja koordinaatorite tegevust ning annab 
neile ühtlasi soovitusi meetmete ja 
algatuste kohta. 

Or. it

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ilma et see piiraks kehtivate liidu ja 
siseriiklikus õiguses sätestatud menetluste 
kohaldamist, võib komisjon küsida
Euroopa koordinaatori arvamust, kui ta 
vaatab läbi viimase vastutusalasse 
kuuluvatele põhivõrgukoridoridele liidu 
rahaliste vahendite eraldamise taotlusi.

7. Ilma et see piiraks kehtivate liidu ja 
siseriiklikus õiguses sätestatud menetluste 
kohaldamist, küsib komisjon Euroopa 
koordinaatori arvamust, kui ta vaatab läbi 
viimase vastutusalasse kuuluvatele 
põhivõrgukoridoridele liidu rahaliste 
vahendite eraldamise taotlusi.

Or. it
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhivõrgukoridori eesmärgid eelkõige 
tulemuslikkuse, st teenuse kvaliteedi, 
läbilaskevõime ja II peatükis esitatud 
nõuete täitmise seisukohast;

b) põhivõrgukoridori eesmärgid eelkõige 
tulemuslikkuse, st teenuse kvaliteedi, 
kättesaadavuse ja ohutuse, läbilaskevõime 
ja II peatükis esitatud nõuete täitmise 
seisukohast;

Or. it


