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LÜHISELGITUS

Üleeuroopalise transpordivõrgu puhul on veel tarvis tegeleda paljude vajadustega. Seepärast 
on määruse ettepanek hea alus TEN-T võrgu tulevaseks rahastamiseks.

Muudatusettepanekud on peamiselt suunatud sellele, et tagada liikmesriikidele piisav 
paindlikkus. Näiteks ei tuleks kindlaksmääratud projektide loendit pidada lõplikuks või 
muutumatuks, kui soovitakse, et see kajastaks ELi liiklusvoogusid paindlikult. Arvestades, et 
projektide ettevalmistamine on ajakulukas, ei kajasta sel viisil koostatud loend kõiki 
liikluskoridore, mida on pikemas perspektiivis Euroopa majanduskasvu toetamiseks tarvis. 
Seepärast peaks olema võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid ning need peaksid saama 
üksteisega konkureerida.

Et tagada ressursside tõhus kasutamine, on väga tähtis, et liikmesriikidel oleks teataval määral 
paindlikkust, ning et oleks võimalik erandite abil arvesse võtta territoriaalseid erinevusi ELis. 
Ühetaoliste tingimuste jäik kehtestamine liidendsõidukite pikkuse osas, lubatud kiiruse või 
liiklustiheduse osas liikluskoridorides kogu ELis, arvestamata kohalikku eripära, ei ole 
tingimata kõige tõhusam lahendus1.

Lõpetuseks ei saa kohalikud ja piirkondlikud asutused vastutada projektide eest, mis ulatuvad 
väljapoole nende pädevust. Kohalikud ja piirkondlikud asutused ei tee projektide ettepanekuid 
liikmesriikide tasandil, samuti ei pea nad läbirääkimisi komisjoniga, ning nad saavad 
avaldada üksnes piiratud mõju. Arvestades eelöeldut, ei saa määruses sätestatud eeskirjad ja 
kohustused olla nende jaoks siduvad.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ühishuviprojektidel peaks olema selge
lisandväärtus Euroopa jaoks. Piiriülestel 
projektidel on tavaliselt suur 
lisandväärtus Euroopa jaoks, kuid nende 
otsene majanduslik mõju võib olla väiksem 
kui puhtalt siseriiklikel projektidel.

(14) Ühishuviprojektidel peaks olema 
lisandväärtus Euroopa jaoks. Piiriülesed 
projektid on näide Euroopa jaoks suure 
lisandväärtusega projektidest, kuid nende 
otsene majanduslik mõju võib olla väiksem 
kui puhtalt siseriiklikel projektidel.

                                               
1 Näiteks kui kaubarongide puhul peetakse kõige tõhusamaks pikkuseks 750 m, siis mägistes piirkondades või 
ebaühtlastel aladel ei ole see parim lahendus. Niisugustes kohtades võivad sellised nõuded rongi pikkusele tuua 
kaasa jaamade ja terminalide kõrged ehituskulud.
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Seepärast jäävad need liidu sekkumiseta 
tõenäoliselt ellu viimata. 

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kuna üleeuroopalist transpordivõrku 
ei arenda ega rakenda üksnes 
liikmesriigid, tuleks käesolevast 
määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi 
ning asjakohaseid liidu ja liikmesriikide 
eeskirju ja menetlusi kohaldada 
ühishuviprojektide kõikide edendajate 
suhtes, näiteks kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste, taristuettevõtjate või 
muude eraõiguslike ja avalik-õiguslike 
üksuste suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Põhivõrgukoridoridega tuleks silmas 
pidada laiemaid transpordipoliitika 
eesmärke ning hõlbustada transpordiliikide 
omavahelist integreerimist ja 
ühendvedusid. See peaks võimaldama 
spetsiaalselt väljatöötatud koridore, mis 
on optimaalse energiakasutuse ja CO2-
heitega ja seega minimaalse 
keskkonnamõjuga ning atraktiivsed ka 
oma usaldusväärsuse, ummikute vähesuse 
ning väikeste tegevus- ja halduskulude 

(27) Põhivõrgukoridoridega tuleks silmas 
pidada laiemaid transpordipoliitika 
eesmärke ning hõlbustada transpordiliikide 
omavahelist integreerimist ja 
ühendvedusid. Esialgne koridoriloetelu 
tuleks lisada määrusesse (EL) nr 
XXX/2012 [Euroopa Ühendamise Rahastu 
kohta] näitliku loeteluna ning seda peaks 
olema võimalik kohandada vastavalt 
liiklusvoogude muutumisele.
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poolest. Esialgne koridoriloetelu tuleks 
lisada määrusesse (EL) nr XXX/2012 
[Euroopa Ühendamise Rahastu kohta], ent 
seda peaks olema võimalik kohandada 
vastavalt liiklusvoogude muutumisele.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Kiirmagistraal on mootorsõidukite 
liikluseks ettenähtud tee, millele pääseb
üksnes eritasandiliste või reguleeritud 
ristmike kaudu ning:

Kiirmagistraal on mootorsõidukite 
liikluseks kavandatud tee, millele pääseb
peamiselt eritasandiliste või reguleeritud 
ristmike kaudu ning:

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhivõrgu taristu vastab eranditult
kõikidele II peatükis sätestatud nõuetele. 
Lisaks vastab põhivõrk ka järgmistele 
nõuetele:

Põhivõrgu taristu vastab kõikidele II 
peatükis sätestatud nõuetele. Lisaks vastab 
põhivõrk ka järgmistele nõuetele:

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigi taotlusel võib komisjon 
teha raudteetranspordi infrastruktuuri 
osas nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
erandeid kooskõlas artikli 55 lõikes 2 
osutatud menetlusega, kui teatud 
standardite saavutamine ei oleks 
majanduslikel põhjustel teostatav või kui 
tegemist on isoleeritud võrkudega. See 
võib hõlmata rongide pikkust, ERTMSi, 
teljekoormust, elektrifitseerimist, lubatud 
kiirust jne.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhivõrgukoridorid on põhivõrgu 
kooskõlastatud rakendamist lihtsustavad 
vahendid. Põhivõrgukoridorid peavad 
põhinema transpordiliikide omavahelisel 
ühendamisel, koostalitlusvõimel ning 
taristu kooskõlastatud arendamisel ja
haldamisel, et saavutada ressursitõhus 
mitmeliigiline transport.

1. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
pädevust oma infrastruktuuri 
planeerimisel, on põhivõrgukoridorid 
põhivõrgu kooskõlastatud rakendamist 
lihtsustavad vahendid. Ressursitõhusa 
mitmeliigilise transpordi saavutamiseks 
keskenduvad põhivõrgukoridorid
järgmisele:
- ühendveod,
- koostalitlusvõime ja
-taristu kooskõlastatud arendamine 
piiriülestel aladel.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nimetatud koridoride esialgse loetelu 
koostamist ei tõlgendata kui automaatset 
eeltingimust toetuse saamiseks Euroopa 
Regionaalarengu Fondilt, 
Ühtekuuluvusfondilt või Euroopa 
Ühendamise Rahastult.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põhivõrgukoridoride rakendamise 
toetamiseks võib komisjon võtta vastu 
põhivõrgukoridore käsitlevaid 
rakendusotsuseid. Need otsused võivad:

välja jäetud

(a) sisaldada investeerimiskavasid, seotud 
kulusid ja rakendamise ajakava, mis on 
vajalik, et rakendada põhivõrgukoridore 
kooskõlas käesoleva määruse 
eesmärkidega;
(b) määrata kindlaks kõik meetmed 
väliskulude, eelkõige kasvuhoonegaaside 
heite ja müra vähendamiseks ning uute 
tehnoloogialahenduste kasutuselevõtu 
edendamiseks liikluse ja läbilaskevõime 
juhtimisel;
(c) näha ette muud meetmed, mis on 
vajalikud koridori arengukava 
rakendamiseks ning põhivõrgukoridoride 
taristu tõhusaks kasutamiseks.
Need rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 55 lõikes 2 osutatud 
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nõuandemenetluse kohaselt. 

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osad 13/33 ja 14/33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasata kiirtee D11 (Praha–Hradec 
Králové), kiirmagistraal R35/R55 (Hradec 
Králové–Přerov) ja kiirmagistraal R43 
(Moravská Třebová–Brno) põhivõrku, 
mitte kiirtee D1;

Or. cs

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osad 13/33 ja 14/33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasata Ústí nad Labem–Dresden
kiirraudteeühendus TEN-T üldvõrku;

Or. cs

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osad 13/33 ja 14/33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Klassifitseerida Brno TEN-T põhivõrgus 
sõlmlinnaks; 

Or. cs
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osad 13/33 ja 14/33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säilitada kahe TEN-T võrgukoridori 
(Läänemere–Aadria mere koridor ja 
Hamburgi–Nicosia koridor) ristumine 
Brnos;

Or. cs

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osad 13/33 ja 14/33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Moderniseerida olemasolev Česká Kubice 
piirijaam – Regensburg lõik põhivõrgus;

Or. cs

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osad 13/33 ja 14/33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Klassifitseerida Plzeň–Cheb–
Marktredwitzi raudteekoridor ümber 
üldvõrgu osaks või teha juba valminud 
Plzeň–Chebi raudteelõigule 
põhivõrgukoridori nõuetest erand; 

Or. cs
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osad 13/33 ja 14/33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasata IV raudteekoridor ja D3 kiirtee 
Praha–Linzi lõik põhivõrku; 

Or. cs

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osad 13/33 ja 14/33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muuta Praha–Wroclavi raudteekoridori 
marsruuti, nii et see läbiks Mladá 
Boleslavi ja Libereci;

Or. cs


