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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse Ühtekuuluvusfondi reguleerivad sätted ja tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006. Ühtekuuluvusfond toetab liikmesriike, kelle 
kogurahvatulu elaniku kohta on väiksem kui 90% EU27 keskmisest, investeeringute 
tegemisel TEN-T transpordivõrgustikesse ja keskkonda ning energiaga seonduvaid projekte, 
mis aitavad saavutada keskkonnaeesmärke. Et tagada sidusus üleeuroopaliste 
transpordivõrkude (TEN-T) ja Euroopa Ühendamise Rahastuga, nähakse ettepanekus ette 
Ühtekuuluvusfondi ajavahemiku 2014–2020 eraldistest 10 miljardi euro eraldi hoidmine 
põhiliste transpordivõrgustike rahastamiseks Euroopa Ühendamise Rahastu raames. 

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut, kuid pooldab ELi 2020. aasta eesmärkide 
paremat integreerimist ELi struktuurivahenditesse, eriti mis puudutab rahastamisprioriteete. 
Lisaks on hädavajalik sidusus käesoleva määruse ning üleeuroopaliste transpordivõrkude 
(TEN-T) ja Euroopa Ühendamise Rahastu määruste vahel.

Arvamuse koostaja kinnitab tulemustele orienteeritud lähenemisviisi ja toetab (eel)tingimuste 
suuremat kasutamist, mis puudutab liikumist säästvama ja tõhusama transpordi ja liikuvuse 
suunas, aga samuti ohutust, müra vähendamist, keskkonnaalaseid õigusakte ning kliima ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitset. 

Transpordisektori arvele langeb ligikaudu 24% kõigist CO2 heitkogustest ja alates 1990. 
aastast on need suurenenud 34%. Arvestades suuremahuliste infrastruktuuriprojektide 
arendamiseks ja teostamiseks vajaminevat aega, määravad järgmiste kümnendite transpordi ja 
liikuvuse lähiaastatel tehtavad investeeringud. Et tagada ELi kodanike järgmiste põlvkondade 
elukvaliteet, peaks Euroopa projektid toetama säästvaid transpordiliike, keskendudes 
liikumisahelatele, mis kombineerivad jalgsi käimise, jalgrattasõidu, autode ühiskasutuse, 
kaasasõidu võimaluse ja ühistranspordi ning on piisavalt paindlikud, et rakendada uusi 
lahendusi liikuvuse valdkonnas. 

Kuna Ühtekuuluvusfond ja ERF on ELi peamised transpordi rahastamise allikad, on oluline 
muuta ELi rahastamisprioriteete fondide vastavates raamistikes ja keskenduda 
investeeringutele arukasse ja säästvasse liikuvusse, et vältida või vähemalt piirata tulevikus 
sellega seotud mis tahes väliskulusid. Samuti vähendab see koormust tulevastele avaliku 
sektori eelarvetele piirkondade, liikmesriikide ja ELi tasandil. Euroopa ei saa endale enam 
lubada äärmiselt kulukate ja pikale venitatud suuremahuliste projektide toetamist. Suurte 
plaanide tegemise asemel peab EL hakkama arukalt tegutsema. 

Selles osas on Euroopa lisaväärtus otsustava tähtsusega ning arvamuse koostaja on 
seisukohal, et struktuuriabi puhul tuleks keskendada intermodaalsuse tugevdamisele ja 
kitsaskohtade kõrvaldamisele, puuduvate piiriüleste ühenduste loomisele ja selle tagamisele, 
et täielikult järgitaks ohutuse ning keskkonna, kliima ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
alaseid õigusakte. Selleks on vaja paremat keskkonnamõju hindamist ja selgeid 
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eelkriteeriume, et pakkuda toetusesaajatele stiimuleid ning panna neid oma tegutsemisviise 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ümber mõtlema. 

Seda vaatenurka kajastavad järgnevad muudatusettepanekud. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et edendamaks oma igakülgset 
harmoonilist arengut, töötab liit välja ja 
rakendab meetmeid majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks. Ühtekuuluvusfond peaks 
seega andma rahalist abi 
keskkonnaprojektidele ning üleeuroopaliste 
võrkude projektidele transpordi 
infrastruktuuri valdkonnas.

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et edendamaks oma igakülgset 
harmoonilist arengut, töötab liit välja ja 
rakendab meetmeid majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks. Ühtekuuluvusfond peaks 
seega andma rahalist abi Euroopa 
lisaväärtusega keskkonnaprojektidele ning 
üleeuroopaliste võrkude projektidele 
transpordi infrastruktuuri valdkonnas.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Ühtekuuluvusfondi rahastatavad 
üleeuroopalise transpordivõrgu projektid 
peavad olema vastavuses suunistega, mis 
kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. juuli 2010. aasta otsusega nr 
661/2010/EL üleeuroopalise 
transpordivõrgu arendamist käsitlevate 
liidu suuniste kohta9. Jõupingutuste 
koondamist silmas pidades tuleks 
prioriteetseks pidada nimetatud otsuse 
tähenduses ühist huvi pakkuvaid projekte.

(4) Ühtekuuluvusfondi rahastatavad 
üleeuroopalise transpordivõrgu projektid 
peavad olema vastavuses suunistega, mis 
kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. juuli 2010. aasta otsusega nr 
661/2010/EL üleeuroopalise 
transpordivõrgu arendamist käsitlevate 
liidu suuniste kohta9. Jõupingutuste 
koondamist silmas pidades tuleks 
prioriteetseks pidada nimetatud otsuse 
tähenduses ühist huvi pakkuvaid projekte
pärast nende täpset määratlemist ja nende 
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kesksete eesmärkide kindlaksmääramist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Projektide kavandamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel tuleks 
võtta arvesse juurdepääsu tagamist 
puuetega inimestele, nagu on viidatud 
ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artiklis 9.

Selgitus

Euroopa Liit ja enamik liikmesriike on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni osalised 
ja ülejäänud liikmesriikides on selle ratifitseerimise protsess pooleli. Seetõttu tuleks aktiivselt 
kohustuda eemaldama kõik allesolevad tõkked, kasutades selleks muu hulgas 
ühtekuuluvuspoliitika rahalisi vahendeid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) ELi transpordisektori arvele langeb 
24% kõigist CO2 heitkogustest liidus ja 
alates 1990. aastast1 on liidu transpordi 
heitkogused suurenenud 34%, äärmiselt 
oluline on rohkem toetada säästvat 
liikuvust, et saavutada eesmärgid, mis on 
kehtestatud komisjoni valges raamatus 
„Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”2 ja sellega 
seotud Euroopa Parlamendi 15. detsembri 
2011. aasta resolutsioonis3;
__________________
1 Vt Euroopa Keskkonnaamet 2009: 
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aruanne nr 9/2009 – Greenhouse gas 
emission trends and projections in Europe 
2009. Tracking progress towards Kyoto 
targets.
2COM(2011)0144 
3 P7_TA(2011)0584 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Kuna puuduvate ühenduste arv 
säästvates piiriülestes ühendustes, nagu 
raudtee, on paljudes piirkondades pärast 
raudse eesriide langemist suurenenud, 
peaks liit seadma prioriteediks selliste 
piiriüleste ühenduste taaselustamise, mis 
toimivad eelkõige uute liikmesriikide 
vahel ja suunduvad uutesse 
liikmesriikidesse, sest need projektid 
annavad tõelist Euroopa lisaväärtust, 
aidates samas kaasa keskkonna, kliima ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja 
parandades juurdepääsu 
üleeuroopalistele transpordivõrkudele 
(TEN-T);

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 d) 90% kõigist autosõitudest Euroopa 
linnades on lühemad kui 6 km ja seega on 
arvestatav potentsiaal nende 
asendamiseks jalgsi käimise, 
jalgrattasõidu ja ühistranspordiga.
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Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 e) Uued rahastamisprioriteedid on 
möödapääsmatud, arvestades et 
minevikus on suurem osa 
Ühtekuuluvusfondi investeeringutest 
transporti olnud suunatud 
maanteetranspordile, kuigi 
maanteetranspordi arvele langeb juba 
72% kõigist liidu transpordisektorist 
pärinevatest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest1;
__________________
Vt Euroopa Keskkonnaamet 2011: EEA 
aruanne nr 7/2011 – TERM 2011: 
transport indicators tracking progress 
towards environmental targets in Europe.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühtekuuluvusfondi konkreetsete 
vajadustega tegelemiseks ja kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga, mille 
kohaselt peaks ühtekuuluvuspoliitika 
toetama aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu elluviimist,11 tuleb paika 
panna määruses (EL) nr [...]/2012
(ühtekuuluvussätete määrus) sätestatud 
temaatiliste eesmärkide raamesse jäävad 
investeerimisprioriteedid.

(6) Ühtekuuluvusfondi konkreetsete 
vajadustega tegelemiseks ja kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga, mille 
kohaselt peaks ühtekuuluvuspoliitika 
toetama territoriaalse ühtekuuluvuse 
põhimõtet ja aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu elluviimist11 ning 
samas vähendama väliskulusid, tuleb 
paika panna määruses (EL) nr [...]/2012
(ühtekuuluvussätete määrus) sätestatud 
temaatiliste eesmärkide raamesse jäävad 
investeerimisprioriteedid.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 195 sätestatakse, et liit täiendab 
liikmesriikide tegevust turismisektoris, 
eriti edendades liidu ettevõtjate 
konkurentsivõimet selles sektoris.

Selgitus

Alates lepingu jõustumisest on turism määratletud sõnaselgelt ühena poliitikavaldkondadest, 
kus EL saab meetmeid võtta. See muutus peab kajastuma ka õigusaktides ja 
rahastamiseeskirjades.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Programmide rakendamisel tehtavate 
edusammude hindamiseks tuleks panna 
paika ühiste näitajate kogum enne, kui 
liikmesriigid koostavad oma 
rakenduskavad. Neid näitajaid tuleks 
täiendada programmispetsiifiliste 
näitajatega.

(7) Kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegial põhineva, tulemustele 
orienteeritud lähenemisviisiga tuleks
programmide rakendamisel tehtavate 
edusammude hindamiseks panna paika 
ühiste näitajate kogum enne, kui 
liikmesriigid koostavad oma 
rakenduskavad. Neid näitajaid tuleks 
täiendada programmispetsiifiliste 
näitajatega.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringuid keskkonda, sh säästva 
arengu ja energeetikaga seotud 
valdkondadesse, millel on keskkonnale 
positiivne mõju;

(a) investeeringuid keskkonda, sh säästva 
arengu, säästva turismi ja
taastuvenergiaga seotud valdkondadesse, 
millel on keskkonnale positiivne mõju;

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) CO2-heiteid vähendavate strateegiate 
edendamine linnapiirkondades;

(v) CO2-heiteid vähendavate strateegiate 
edendamine piirkondlikel ja kohalikel 
aladel, maa- ja linnapiirkondades, eelkõige 
seoses säästva mitmeliigilise transpordi ja 
liikuvusega;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) säästva transpordi edendamine ja
oluliste võrguinfrastruktuuride nn 
pudelikaelte kõrvaldamine järgmiste 
vahenditega:

(e) tõhusa koosmodaalsuse edendamine, 
mille eesmärk on säästev, turvaline, 
ökotõhus transport ja liikuvus, pöörates 
erilist tähelepanu olemasoleva 
infrastruktuuri parandamisele, puuduvate 
piiriüleste ühenduste loomine ning
võrguinfrastruktuuride nn pudelikaelte 
kõrvaldamine, sealhulgas ühenduste 
loomine piirkondlike ja kohalike lade 
ning maa- ja linnapiirkondadega;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) Euroopa ühtse mitmeliigilise
transpordipiirkonna toetamine 
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku;

(i) jätkusuutliku, turvalise ja 
koosmodaalse Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna toetamine,
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku, pöörates erilist 
tähelepanu 1. mail 2004. aastal ja hiljem 
Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriikide 
integreerimisele ja nende 
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infrastruktuurivajadustele solidaarsuse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse alusel;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine,
sh säästva linnalise liikuvuse edendamine;

(ii) energiatõhususe parandamine 
transpordisektoris, tõhusa 
koosmodaalsuse arendamine, mille 
eesmärk on säästev, turvaline, arukas ja 
koostalitusvõimeline transport ja liikuvus; 
keskendudes mitmeliigilise transpordi 
ühendvedude edendamisele, mis 
koosnevad ühistranspordist, kõndimisest, 
jalgrattasõidust, autode jagamisest ja 
ühiskasutusest; sellise tegevuse toetamise 
eelduseks on säästva linnalise liikumise 
kava (SUMP) vastuvõtmine;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide 
arendamine;

iii) optimaalse liikluse edendamine 
arukate ja ligipääsetavate 
transpordisüsteemide rakendamise abil, 
nagu ulatuslike, kvaliteetsete ja 
koostalitusvõimeliste raudteesüsteemide 
arendamine, pöörates erilist tähelepanu 
ERTMSi kasutuselevõtule ja 
kaubarongide müra vähendamisele selle 
tekkeallikate juures; keskkonnasõbralike 
bussiteenuste ja säästliku veetranspordi 
toetamine;

Muudatusettepanek 17
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) komisjoni (liikuvuse ja transpordi 
peadirektoraadi ja regionaalpoliitika 
peadirektoraadi) koordinaatorirolli 
suurendamine, et aidata tõhustada 
rahastamist ja ergutada kasutama 
ühtekuuluvusfondi täit potentsiaali;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kasutatakse käesoleva 
määruse lisas sätestatud ühiseid näitajaid
kooskõlas määruse (EL) nr [...]/2012
(ühissätete määrus) artikli 24 lõikega 3.
Ühiste näitajate baasväärtuseks võetakse 
null ning kumulatiivsed eesmärgid seatakse 
2022. aastaks.

Komisjon arendab edasi ühiste näitajate 
nimekirja, võttes muu hulgas arvesse 
väliskulude vähendamist, kliimakaitset, 
õnnetuste, õhusaaste ja müra 
vähendamist kooskõlas määruse (EL) nr 
[...]/2012 (ühissätete määrus) artikli 24 
lõikega 3 ja Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava ning 
konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi kohta 
[2011/2096(INI)]. Ühisnäitajate
baasväärtuseks võetakse null ning 
kumulatiivsed eesmärgid seatakse 2022. 
aastaks.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmispetsiifiliste tulemusnäitajate 
puhul kasutatakse baasväärtusena kõige 
värskemaid kättesaadavaid andmeid ja 
eesmärgid seatakse 2022. aastaks ning neid

3. Programmispetsiifiliste tulemusnäitajate 
puhul kasutatakse baasväärtusena kõige 
värskemaid kättesaadavaid andmeid ja 
eesmärgid seatakse 2022. aastaks ning neid
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võib väljendada nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

väljendatakse nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Hindamine

Hiljemalt 31. detsembriks 2017 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile 
hindamisaruande käesolevas määruses 
esitatud eesmärkide saavutamise kohta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Hiljemalt kahe aasta jooksul pärast 
programmi lõppemist teostab komisjon 
järelhindamise, mõõtes programmi mõju 
ja Euroopa lisaväärtust, ning edastab 
selle hindamise aruande Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele.

Selgitus

Jõustab ühissätete määruse artikli 50.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 6
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Komisjoni ettepanek

Reovee puhastamine Inimekvivalent Paranenud 
veevarustusteenuseid 

tarbiv elanikkond
Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Reovee puhastamine Inimekvivalent Reoveepuhastuse 
lisavõimsus

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 13

Komisjoni ettepanek

Loodus ja bioloogiline 
mitmekesisus

hektarites Parema kaitsestaatusega 
elupaikade pindala

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Loodus ja bioloogiline 
mitmekesisus

hektarites Taastatud biotoopide
pindala

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Raudtee km Uute raudteeliinide 
kogupikkus

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud 
raudteeliinide kogupikkus

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Raudtee km Uute raudteeliinide 
kogupikkus

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud 
raudteeliinide kogupikkus
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arv Uued, rekonstrueeritud 
või ajakohastatud 
piiriülesed lõigud

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – read 22 b ja 22 c (uued) 

Komisjoni ettepanek

Transport
Raudtee km Uute raudteeliinide 

kogupikkus
km Rekonstrueeritud või 

ajakohastatud 
raudteeliinide kogupikkus

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Transport
Raudtee km Uute raudteeliinide 

kogupikkus
km Rekonstrueeritud või 

ajakohastatud 
raudteeliinide kogupikkus

tonnkilomeetrites Raudteel veetava kauba 
mahu kasv

reisijakilomeetrites Raudteel veetavate 
reisijate arvu kasv

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 22 d (uus) 

Komisjoni ettepanek

Transport
Raudtee km Uute raudteeliinide 

kogupikkus
km Rekonstrueeritud või 

ajakohastatud 
raudteeliinide kogupikkus
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Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Transport
Raudtee km Uute raudteeliinide 

kogupikkus
km Rekonstrueeritud või 

ajakohastatud 
raudteeliinide kogupikkus

km ERTMSi kasutavate 
raudteeliinide 
kogupikkus

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Teed km Uute teede kogupikkus

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud teede 
kogupikkus

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Teed km Uute teede kogupikkus

km Rekonstrueeritud või 
ajakohastatud teede 
kogupikkus

arv Uued, rekonstrueeritud 
või ajakohastatud 
piiriülesed lõigud

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Linnatransport reiside arv Reiside arvu kasv toetatud 
linnatranspordis



PE486.019v02-00 16/19 AD\905930ET.doc

ET

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Linnatransport reiside arv Reiside arvu kasv toetatud 
linnatranspordis

protsentides Muutus ühistranspordi ja 
mootorita liikuvuse 

(näiteks jalgsi käimine ja 
jalgrattasõit) osakaalus

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Linnatransport reiside arv Reiside arvu kasv toetatud 
linnatranspordis 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Linnatransport reiside arv Reiside arvu kasv toetatud 
linnatranspordis 

ökotõhusamad sõidukid Sõidukite arvu kasv ja 
seotud infrastruktuuri 
areng ökotõhusama 

linnatranspordi huvides

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Siseveeteed tonnkilomeetrites Paremaid siseveeteid 
mööda veetava kauba 

mahu kasv
Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Siseveeteed tonnkilomeetrites Paremaid siseveeteid 
mööda veetava kauba 

mahu kasv
reiside arv Siseveetranspordi 

teenuseid kasutavate 
inimeste arvu kasv
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Kliimamõju miljonid tonnid CO2 
ekvivalenti

Kaasrahastatava(te)st 
meetme(te)st tulenev 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguste muutus

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – rida 26 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Turism eurodes Arukasse ja säästvasse 
liikuvusse tehtud 

investeeringute maht

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – read 26 d, 26 e, 26 f (uued)

Komisjoni ettepanek

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Turism eurodes Piiratud liikumisvõimega 
isikute turismiteenustele 
juurdepääsu 
parandamiseks tehtud 
investeeringute maht
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eurodes Jalgrattateede 
võrgustikesse tehtud 
investeeringute maht

eurodes Loodus-, kultuuri-, 
tööstus- ja 
ajaloopärandisse tehtud 
investeeringute maht
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