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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et liikuvus ja transport on linnaarengus otsustava tähtsusega tegurid, eriti 
mitmete puuduste all kannatavates piirkondades, ning et transport võib avaldada olulist 
mõju regionaalarengule, linnapiirkonna majandusele, keskkonnale ja heaolule ning selle 
elanikele;

B. arvestades, et enamik transpordi lõikumispunkte (eeskätt üleeuroopaliste 
transpordivõrkude jaoks) ja ühendveo sõlmpunkte asuvad linnapiirkondades, ning 
arvestades, et linnalisel liikuvusel on tähtis roll nende strateegiliste punktide sujuvas 
toimimises, see käib nii fiiderteenuste kui ka kombineeritud transpordiühenduste kohta;

C. arvestades, et lisaks keskkonna, liiklusvoogude ja energiatarbimisega seotud eesmärkidele 
on transpordi üldine parem toimimine ka oluline osa Euroopa 2020. aasta strateegiast, eriti 
linnapiirkondades, kus elab ligi 75% ELi kodanikest ja mis annavad 85% liidu SKPst,

1. rõhutab tõhusa, ohutu, taskukohase ja keskkonnahoidliku transpordivõrgu olulisust 
linnade säästval taaselustamisel ning juhib tähelepanu asjaolule, et hoolikalt läbimõeldud 
piirkondlik ja linnaplaneerimine on siin samuti väga tähtis element, nimelt kui 
hästitoimiva ja säästva transpordisüsteemi põhiline eeltingimus;

2. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika, struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond võivad linnalise 
liikumiskeskkonna edendamist toetada; juhib komisjoni tähelepanu sellele, et niisuguse 
toetuse saamise võimalus tuleb tagada linnapiirkondadele kõikides ELi osades, sest 
linnapiirkondade spetsiifiliste probleemide tõsidus ei ole seotud SKPga;

3. kordab oma toetust põhimõtetele, mis on kirjas Euroopa Parlamendi resolutsioonis 
linnaliikluse korraldamise tegevuskava kohta (2008/2217(INI)), ning nõuab nende 20 
meetme rakendamist, mille kohta komisjon tegi ettepaneku linnalise liikumiskeskkonna 
tegevuskavas (KOM(2009)0490);

4. juhib tähelepanu, et linnatransporditeenuste valdkonnas kehtib subsidiaarsuse põhimõte; 
rõhutab siiski, et Euroopa tasandi koosöö, koordineerimine ja rahastamine aitaks kohalikel 
asutustel nende ees seisvaid probleeme, eriti transpordiprobleeme lahendada;

5. kutsub komisjoni üles – arvestades subsidiaarsuse põhimõtet ning linnapiirkondade 
erinevusi ja eripära – parandama transpordi ja ühtekuuluvuspoliitika koordineerimist 
linnatasandil koostöös riikide, piirkondade ja kohalike sidusrühmadega, võttes arvesse 
sotsiaalse kaasatuse, turvalisuse, konkurentsivõime ja keskkonnakaitse eesmärke; nõuab 
veelkord, et integreeritud lähenemisviis muudetaks kohustuslikuks, kui kavandatakse ja 
valitakse projekte, mida toetada struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist;

6. kiidab heaks komisjoni kavatsuse võtta kasutusele ambitsioonikas linnaprogramm ja 
arvestada ühtekuuluvuspoliitikas rohkem linnapiirkondadega, nagu on kirjas viiendas 
aruandes majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta;
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7. toetab kindlalt linnalise liikumiskeskkonna terviklike kavade, sealhulgas kaupade ja 
teenuste linnasiseste logistikakavade kasutust ja edendamist; nõuab tungivalt, et komisjon 
avaldaks nende kavade koostamiseks soovitused ja juhendid, mis hõlmaksid muu hulgas 
seda, kuidas arendada kergliikluse infrastruktuuri (jalgrattateed, jalakäijate tsoonid jne), 
mis on täielikult ühistranspordiga integreeritud, parandada linnaplaneerimist ja tagada 
regulaarsed ühendused ümbruskonna ja maapiirkondadega, võttes seejuures arvesse 
põhilisi kriteeriumeid, nagi ohutus, elanike elukvaliteet, keskkond ja majanduslik tõhusus; 
teeb ettepaneku, et linnatranspordi projektide rahastamine ELi poolt sõltuks niisuguste 
kavade olemasolust;

8. märgib, kui oluline on tagada, et linnalise liikumiskeskkonna kavad sisaldaksid ka 
maanteeohutuse strateegiad, milles pööratakse eritähelepanu kõige kaitsetumatele 
liiklejatele; 

9. peab ühendatud piletisüsteemi linna-, linnadevahelisel ja piirkondlikul tasandil linnalise 
liikumiskeskkonna jaoks väga oluliseks ja nõuab tungivalt, et komisjon edendaks parimaid 
tavasid, lähtudes Euroopa Liidus kasutusel olevatest kavadest, ja esitaks vajaduse korral 
ettepaneku erimeetmete võtmiseks;

10. rõhutab, kui olulised on kättesaadav, kvaliteetne ja säästev ühistransport ning 
ühendveoahelad linna- ja äärelinnapiirkondadele, linnastutele ja nendega külgnevatele 
maapiirkondadele, et tulla toime valglinnastumisega, aga ka ebasoodsas olukorras 
olevatele linnajagudele ja piiratud liikumisvõimega inimestele, ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles edendama parimate tavade vahetust selles valdkonnas;

11. toetab sellega seoses meetmeid, mis edendavad ühistranspordi kõige säästvamate liikide 
kasutust linnas, nagu metroovõrk, trammid ja vähese CO2 heitega sõidukid, samuti teised 
tervislikud, mootorita transpordivahendid, nt jalgratas; julgustab kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi uuendama oma ühissõidukite parki keskkonnahoidlikumate 
sõidukite ja transpordivahenditega;

12. juhib tähelepanu, et kiirete, puhaste jõelaevade kasutamine võib aidata linnatranspordi 
ökoloogilist jalajälge oluliselt kahandada, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
ergutama parimate tavade vahetust selles vallas;

13. rõhutab, et linnapiirkonnad on oma tiheda asustuse tõttu piirkonnad, mis tekitavad kõige 
enam ummikuid, õhu- ja mürareostust ning mis kannatavad selle all kõige rohkem; kutsub 
komisjoni üles ergutama niisugustes piirkondades auto asemel ühistranspordi kasutust;

14. kutsub komisjoni üles rakendama Euroopa linnade säästvat arengut käsitlevat Leipzigi 
hartat ja Euroopa Parlamenti sellest regulaarselt teavitama;

15. rõhutab säästva transpordi infrastruktuuri äärmist olulisust Euroopa linnade ja piirkondade 
jaoks ning teeb ettepaneku, et komisjon optimeeriks olemasolevaid rahastamisallikaid ja 
pakuks infrastruktuuri arendamiseks uuenduslikke rahastamislahendusi, rakendades 
katseprojekte ja edendades selliseid võrgustikke nagu SmartCities projekt, kahjustamata 
seejuures ühendusi maapiirkondadega;

16. rõhutab, et ühistransporti mõjutavas investeerimis-, piletisüsteemi ja avalike teenuste 
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poliitikas tuleks arvesse võtta ühistranspordi määravat rolli sotsiaalse ühtekuuluvuse 
seisukohalt, et kindlustada võrdne ligipääs tööhõivele, haridusele ja kultuurile ning hoida 
ära linnagetode teke;

17. palub komisjonil tagada, et kui reisijate õigusi käsitlevaid määruseid järgmine kord läbi 
vaadatakse, pööraks komisjon erilist tähelepanu piiratud liikumisvõimega isikute 
rühmadele ja vastavate elanikerühmade kaasamisele;

18. on seisukohal, et majanduskriisi tuleb kasutada võimalusena keskenduda 
transpordipoliitikas uuenduslikele ja ökoloogilistele transpordiliikidele ja 
koostalitlusvõimelistele intelligentsetele transpordisüsteemidele; sellega seoses toetab 
algatust Civitas ja linnapeade pakti ning palub komisjonil tagada, et mõlemaid algatusi 
tulevikus uuendataks, et lisada meetmeid linna- ja linnadevahelise transpordi haldamise 
parandamiseks; toonitab, et intelligentsete transpordisüsteemide kasutamine aitab oluliselt 
parandada energiatõhusust, ohutust ja turvalisust transpordisektoris, ning kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tagama intelligentsete transpordisüsteemide koordineeritud 
ja tõhus kasutuselevõtt kogu liidus tervikuna, eeskätt linnapiirkondades;

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles investeerima intelligentsetesse 
transpordisüsteemidesse, mis pakuvad mitmesuguste transpordiliikide ja liikluse 
juhtimisega seotud innovaatilisi teenuseid ning koordineeritumaid ja „arukamaid” 
transpordivõrke;

20. on veendunud, et ühtekuuluvuspoliitikal on suur mõju, kui valitakse terviklik 
lähenemisviis, mis hõlmab muu hulgas selliseid aspekte nagu transport, koosmodaalsus, 
maakasutus ja looduskaitse, kliimakaitse, müra vähendamine ja energiatõhusus;

21. rõhutab struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi potentsiaali üleeuroopalise 
transpordivõrgu programmi lõpuleviimisel, eriti linnapiirkondades, kuid taunib 
koordineerimise puudumist ühtekuuluvuspoliitika ja transpordipoliitika vahel; palub 
liikmesriikidel olemasolevaid vahendeid paremini kasutada; peab laiduväärseks, et 
puudub selgus ja teave käimasoleva projekti rakendamise kohta;

22. on seisukohal, et linnad moodustavad üleeuroopalise transpordivõrgu peamised 
sõlmpunktid ning – kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 170 – täidavad 
tähtsat rolli territoriaalses, majanduslikus ja sotsiaalses ühtekuuluvuses; palub komisjonil 
üleeuroopalise transpordivõrgu järgmise läbivaatamise käigus selgelt kindlaks määrata 
ühendused nende sõlmlinnade ja vastavate sadamate, lennujaamade ning logistikakeksuste 
vahel;

23. kutsub komisjoni üles kasutama transpordi infrastruktuuride ja transpordisüsteemide 
rahastamiseks innovaatilisi ja tõeliselt tõhusaid viise (Euroopa võlakirjad, nn kuldreegel 
jne) ning kordab oma nõuet suurendada üleeuroopalise transpordivõrgu eelarvet;
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