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ETTEPANEKUD

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

1. on seisukohal, et paremini toimiv ja kõiki transpordiliike hõlmav transpordiühendus aitab 
oluliselt kaasa tugevama, ühtsema majanduse arengule Läänemere piirkonnas;

2. peab väga soovitatavaks kõigi rannikuäärsete riikide kaasamist, et soodustada tõhusa, 
koostalitlusvõimelise üleeuroopalise transpordiala arendamist ja selle käigus kogu 
olemasoleva infrastruktuuri kasutamist ja parandamist, eriti raudtee-, mere- ja 
siseveetranspordi kui säästlike transpordivahendite valdkonnas;

3. rõhutab erilist olukorda Baltimaades, mis suuremalt jaolt ei ole ühendatud Euroopa 
transpordivõrguga; on seisukohal, et see strateegia peaks muu hulgas aitama kõrvaldada 
tehniliste süsteemide erinevusest ja haldustõketest tulenevaid puudusi, mille hulka 
kuuluvad näiteks ebapiisav infrastruktuur, halb juurdepääs ja vähene koostalitlusvõime 
eri riikide transpordivõrkude vahel, et rajada Läänemere piirkonnas ulatuslik 
mitmeliigiline transpordisüsteem;

4. rõhutab, et oluline on integreerida Läänemere piirkonda tihedamalt TEN-T 
prioriteetsetesse suundadesse, eelkõige mis puudutab meremagistraale (TEN-T 21), 
Berliinist Läänemere rannikuni ulatuva raudteetelje pikendamist ja parandamist (TEN-T 
1) kombinatsioonis Rostocki ja Taani vahelise mereühendusega ning kiiremaid 
edusamme Rail Baltica telje rajamisel ja kasutuselevõtul (TEN-T 27); rõhutab samuti 
vajadust rajada ühendused Läänemere piirkonna ja Euroopa muude piirkondade vahel 
Lääne- ja Aadria mere vahelise koridori kaudu;

5. rõhutab, et Läänemere piirkonnas tuleb arendada üleeuroopalist transpordisüsteemi, et 
luua eeldused piirkonna juurdepääsetavuseks ja atraktiivsuseks ning siduda Läänemere 
piirkond Euroopa transpordivõrguga; on seisukohal, et komisjon peab ka edaspidi 
teostama pidevat järelevalvet prioriteetsete projektide elluviimise üle ning eraldama 
vajalikud rahalised vahendid nende kiiremaks rakendamiseks;

6. rõhutab, et Euroopa sadamapoliitika üks ühistest eesmärkidest on Euroopa meresadamate 
konkurentsivõime tõstmine, sest sageli peavad nad võitlema kolmandate riikide sadamate 
ebaausa konkurentsiga ja ELiga piirnevate riikide diskrimineerivate meetmetega 
asjaomastel piirkondlikel turgudel; võtab sellega seoses teadmiseks Läänemere sadamate 
olukorra; 

7. rõhutab vajadust suurendada Läänemere piirkonna transpordivõimsusi ida suunal, 
eelkõige eesmärgiga edendada transpordi koostalitusvõimet, eeskätt raudteel, ning 
kiirendada kauba transiidivedu Euroopa Liidu piiril;

8. on veendunud, et erilist tähelepanu tuleks pöörata transpordiühendusele sadamate ja 
sisemaa vahel, sealhulgas siseveeteede kaudu, tagamaks, et kõik piirkonna osad saaksid 
kasu merekaubaveo kasvust;
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9. rõhutab seetõttu, et vaja on tõhusat piiriülest kooskõlastamist ja koostööd raudtee-
ettevõtete, meresadamate, sisesadamate, sisemaaterminalide ja logistikaparkide vahel, et 
arendada säästvamat mitmeliigilist transpordisüsteemi;

10. rõhutab lähimereveo tähtsust Läänemerel ja selle panust tõhusasse, keskkonnasäästlikku 
transpordivõrku; juhib tähelepanu sellele, et lähimereveo ühenduste konkurentsivõimet 
tuleb edendada, tagamaks mere tõhusat kasutust; peab seetõttu vajalikuks, et komisjon 
esitaks Euroopa Parlamendile võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 2010. aasta lõpuks 
mõjuhinnangu MARPOLi konventsiooni läbivaadatud VI lisa kohta, kus on alates 2015. 
aastast ette nähtud laevakütuse väävlisisalduse 0,1% piirmäär väävliheite 
seirepiirkondades Põhja- ja Läänemeres;

11. rõhutab, et meretransporti tuleb ka selles piirkonnas muuta keskkonnasäästlikumaks ning 
kohaldada sel eesmärgil rangemaid standardeid kohalike ja rahvusvaheliste laevade heite 
suhtes ning samas parandada laevamootoreid ja laevakütuse kvaliteeti;

12. tunneb heameelt, et komisjoni tegevuskavva on võetud eesmärk muuta Läänemeri puhta 
meretranspordi näidispiirkonnaks ja viia ta meretranspordi ohutuselt ning turvalisuselt 
maailmas juhtkohale; on seisukohal, et need eesmärgid on piirkonna turismivõimaluste 
säilitamiseks ja tugevdamiseks väga olulised;

13. tunnistab, et kõnealuse eesmärgi toetuseks on vaja erimeetmeid, sealhulgas merelootside 
või tõendatud kogemustega meremeeste kasutamist kõige keerukamates väinades ja 
sadamates ning usaldusväärsete rahastamisskeemide loomist teadusuuringuteks ja 
arendustegevuseks laevade säästliku käitamise kohta;

14. on teadlik Läänemere piirkonna erilisest geograafilisest asukohast, mis võimaldab 
aktiivsemalt luua suhteid ELi riikidega ja naabruses asuvate kolmandate riikidega, ning 
rõhutab ühtlasi, kui tähtis on piirkonna majandusele turismi ja selle 
laiendamisvõimalused; tunneb heameelt 2. Läänemere turismifoorumil vastuvõetud 
deklaratsiooni üle, milles pööratakse tähelepanu ühisele reklaamile, jõupingutustele uute 
rahvusvaheliste turgude leidmiseks ja infrastruktuuri arendamisele;

15. rõhutab ainulaadset säästva turismi võimalust, mis on seotud Läänemere piirkonna 
hansalinnade suure atraktiivsusega; toetab lisaks piiriülese jalgrattaturismi soodustamist, 
mis tuleks kasuks nii keskkonnale kui ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele;

16. on seisukohal, et teemad nagu veespordi-, tervisespordi- ja sanatooriumiturism, 
kultuuripärand ja maastikud pakuvad suuri võimalusi piirkonna arendamiseks 
turismisihtkohana; rõhutab seetõttu vajadust kaitsta rannikualasid, maastikke ja 
kultuuripärandit, kuna need on Läänemere piirkonna säästva majanduse tagamise üheks 
sambaks tulevikus; 

17. on seisukohal, et transpordiühenduste parandamine ja kitsaskohtade kõrvaldamine on 
samavõrd tähtis, ning märgib, et piiriületuspunktides ELi idapiiril Venemaa 
Föderatsiooniga on piiriületusraskusi, mis põhjustavad pikki veoautode järjekordi ja 
ohustavad keskkonda, sotsiaalset rahulolu, liiklusohutust ja autojuhtide turvalisust ning 
mida oleks võimalik selle strateegia abil lahendada, et tagada sujuv kaubavedu läbi 
Läänemere piirkonna.
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