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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et kättesaadavuse parandamine, piirkondade ja kohaliku majanduse 
tugevdamine ja ühtekuuluvuse saavutamine on samuti üleeuroopalise transpordivõrgu 
(TEN-T) eesmärk ning see on täielikus kooskõlas vajadusega saavutada tõhus liikuvus 
ja tulla toime kliimamuutuse probleemidega ning täita siseturuga seotud üldised 
eesmärgid;

2. tuletab meelde, et ligi 23,7% (82 miljardit eurot) ühtekuuluvusfondi ja 
struktuurifondide rahalistest eraldistest aastateks 2007–2013 on ette nähtud 
transpordile, kuid ainult pool sellest kulutatakse TEN-T projektidele (17 miljardit 
eurot TEN-T prioriteetsele võrgule ja 27,2 miljardit eurot üldisele osale), teine pool on 
ette nähtud investeeringuteks riiklikesse, piirkondlikesse ja kohalikesse projektidesse, 
mis ei ole TEN-T kaartidel näidatud;

3. tunneb muret, et võrreldes kavandatud kulutustega on maksete tase olnud madal, 
keskmiselt on eelarveperioodil 2007–2013 tegelikult kulutatud vaid 19%;

4. taunib kavandatud transpordiinvesteeringute tasakaalustamatust eri transpordiliikide 
vahel (41 miljardit maanteeinfrastruktuurile ning vaid 23,6 miljardit raudteele ja 0,6 
miljardit siseveeteedele), mis mõjub kahjulikult säästva mitmeliigilise Euroopa 
transpordisüsteemi loomisele; loodab seetõttu, et Euroopa Liidu rahaliste vahendite 
eraldamisel eelistatakse raudteetranspordiprojekte ja vahendeid suurendatakse kõikjal, 
kus maanteeinfrastruktuur on juba piisavalt välja kujunenud;

5. mõistab hukka tendentsi lükata edasi piiriüleste projektide ja raudteeprojektide 
käivitamist tervikuna, mistõttu tekib oht, et TEN-T võrgustik jääb 27 liikmesriigi 
võrkude halvasti ühendatud kogumiks, ning rõhutab, et tähtis on prioriteetsed TEN-T 
projektid ja transpordiliikide ühendamine üksteisega seostada;

6. tuletab meelde, et TEN-T võrgustiku väljaehitamisel tuleb arvesse võtta projekte, mis 
ületavad Euroopa Liidu sisepiire; märgib, et piiriületuspunktid kujutavad endast 
probleemi TEN-T võrgustikule, kuna nende puhul ei piisa ainuüksi poliitilisest 
konsensusest – võrgustiku korrektseks toimimiseks piirialadel on vaja ka tegelikku 
rakendamist; märgib, et lisaks tuleks tähelepanu pöörata piiriületuspunktidele Euroopa 
Liidu välispiiril;

7. väljendab kahetsust eriti selle üle, et kui võrrelda maanteed raudteeinfrastruktuuriga 
eeskätt ühtekuuluvusfondist abi saavates riikides, siis on ilmne, et maatee ja raudtee 
tasakaalustamatus võib süveneda, kui investeeringutega raudteesektorisse jätkuvalt 
viivitatakse, nagu toonitati ühtekuuluvuspoliitika rakendamise 2010. aasta aruandes;

8. rõhutab transpordi – ja iseäranis raudteetranspordi – üleüldist tähtsust territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamisel ja keskkonnahoidliku transpordi 
edendamisel ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles soodustama kõiki 
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liikmesriikide pealinnu ühendava kiirraudtee infrastruktuuri väljaehitamist; 

9. tunneb muret üksikasjaliku teabe puudumise pärast transpordiinvesteeringute praeguse 
rakendamise kohta, samuti viivituste pärast, mis on tulnud ilmsiks enamike 
käimasolevate TEN-T projektide juures; palub seoses sellega, et nimetatud projektide 
rakendamist hinnataks täpsemalt, ja nõuab eeskätt majanduskriisi taustal suuremat 
kindlust selles, et ajakavast kinni peetakse; tuletab komisjonile seoses TEN-T rohelise 
raamatuga meelde parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsiooni, mille lõikes 46 
kutsub parlament komisjoni ja Euroopa Investeerimispanka üles esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule igal aastal nimekirja Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Investeerimispanga poolt kaasrahastatavate 
konkreetsete TEN-T projektide kohta, nagu seda juba tehakse TEN-T poolt 
kaasrahastatavate projektide puhul;

10. pöörab erilist tähelepanu TEN-T võrgustiku üleeuroopalisele lisandväärtusele, mis on 
eriti ilmne projektide piiriülestes osades ja nende ühendamisel riiklike maantee-, 
raudtee-ja siseveeteede projektidega; 

11. rõhutab, et transpordile eraldatud ühtekuuluvus- ja struktuurifondide vahendid on 
jagatud transpordiliikide ja võrgustike vahel viisil, mis ei võta piisavalt arvesse 
Euroopa Liidu eesmärke;

12. nõuab seetõttu ühtekuuluvuspoliitika vahendite jagamisel enam arvestamist ELi 
transpordipoliitikaga – eriti TEN-T poliitikaga – kuna see tooks kaasa nimetatud 
vahendite tõhusama kasutamise ja oleks rohkem kooskõlas ELi kliimamuutuse ja 
säästva arengu eesmärkidega, samuti tooks see kaasa TEN-T tõhusama elluviimise; 
kutsub komisjoni seoses ühtekuuluvuspoliitikaga üles arvestama tulevikus võimalust 
võtta vastu jaotamise ja tingimuste kriteeriumid, mis arvestavad paremini ELi huve 
seoses transpordivõrkudega;

13. rõhutab, et liikmesriigid peaksid senisest rohkem keskenduma sellele, et ELi 
ühtekuuluvuse vahendeid kasutataks õigetel eesmärkidel, kuna veamäär mõnedes ELi 
liikmesriikides on olnud märkimisväärselt suur;

14. toonitab, et side- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 
maanteetranspordisektoris ja sellega seotud teistes transpordiliikides aitab oluliselt 
parandada energiatõhusust, samuti maanteetranspordi ohutust ja turvalisust, ning 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama intelligentsete transpordisüsteemide 
koordineeritud ja tõhusat kasutuselevõttu kogu ELis ning piisavate vahendite 
eraldamist selleks;

15. palub komisjonil ja liikmesriikidel kasutada võimalust, mida pakub ajavahemiku 2007–
2013 mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõte, et oma rakenduskavad uuesti läbi 
vaadata ja kaaluda suurema tähtsuse omistamist prioriteetsetele üleeuroopalistele 
transpordiprojektidele.
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