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Muudatusettepanek 1
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et kättesaadavuse 
parandamine, piirkondade majanduse 
tugevdamine ja ühtekuuluvuse saavutamine 
on samuti üleeuroopalise transpordivõrgu 
(TEN-T) eesmärgiks ja see on täielikus 
kooskõlas vajadusega tõhustada liikuvust 
ja tulla toime kliimamuutuse 
probleemidega ning üldiste siseturu 
eesmärkidega;

1. tuletab meelde, et kättesaadavuse 
parandamine, piirkondade ja kohaliku
majanduse tugevdamine ja ühtekuuluvuse 
saavutamine on samuti üleeuroopalise 
transpordivõrgu (TEN-T) eesmärgiks ja see 
on täielikus kooskõlas vajadusega 
tõhustada liikuvust ja tulla toime 
kliimamuutuse probleemidega ning üldiste 
siseturu eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ville Itälä

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et ligi 23,7% (82 
miljardit eurot) ühtekuuluvusfondi ja
struktuurifondide eraldistest aastatel 
2007–2013 on suunatud 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;

2. tuletab meelde, et ühtekuuluvusfondi ja
struktuurifondi vahendid tuleb jagada 
selliselt, et need kõige paremini toetaksid
TEN-T projekte; vahendite jagamisel 
tuleb arvesse võtta ka riiklikud,
piirkondlikud ja kohalikud projektid, mis 
ei ole TEN-T kaartidel näidatud;

Or. fi
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Muudatusettepanek 3
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et kavandatud
investeeringud eri transpordiliikidesse ei 
ole tasakaalustatud 
(maanteeinfrastruktuuri 23,6 miljardit eurot 
ja siseveeteedele 0,6 miljardit eurot), mis ei 
aita edendada liikluse ümbersuunamist
CO2 heidete vähendamiseks ega ka tagada 
õiglast ja tõhusat koostalitlust;

3. tuletab meelde kavandatud
investeeringute jaotust eri 
transpordiliikidesse
(maanteeinfrastruktuuri 23,6 miljardit eurot 
ja siseveeteedele 0,6 miljardit eurot), mis
nõrgestab liikluse ümbersuunamise 
edendamist CO2 heidete vähendamiseks
ning õiglase ja tõhusa koostalitluse 
tagamist;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Michel Dantin, Dominique Riquet

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et kavandatud 
investeeringud eri transpordiliikidesse ei 
ole tasakaalustatud (maanteeinfrastruktuuri 
23,6 miljardit eurot ja siseveeteedele 0,6 
miljardit eurot), mis ei aita edendada 
liikluse ümbersuunamist CO2 heidete 
vähendamiseks ega ka tagada õiglast ja 
tõhusat koostalitlust;

3. väljendab kahetsust selle üle, et 
kavandatud investeeringud eri 
transpordiliikidesse ei ole tasakaalustatud
(maanteeinfrastruktuuri 23,6 miljardit eurot 
ja siseveeteedele 0,6 miljardit eurot), mis
takistab kombineeritud ja säästliku 
Euroopa transpordisüsteemi loomist; 
soovib seoses sellega, et ELi 
rahastamisvahendite eraldamine 
raudteetranspordiprojektidele muutuks 
prioriteediks ja kasvaks seal, kus 
maanteeinfrastruktuur on juba piisavalt 
välja arendatud;

Or. fr
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Muudatusettepanek 5
Michel Dantin

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. mõistab hukka tendentsi lükata edasi
piiriüleste projektide ja üldse 
raudteeprojektide käivitamist, mistõttu 
tekib oht, et TEN-T võrgustik jääb 27 
riikliku võrgu halvasti ühendatud 
aglomeraadiks;

4. mõistab hukka piiriüleste projektide ja 
üldse raudteeprojektide pidurdumise, mis 
on tingitud ELi vahendite nappusest ja 
liiga suurest sõltuvusest liikmesriikide 
poolsest rahastamisest, mistõttu tekib oht, 
et TEN-T võrgustik jääb 27 riikliku võrgu 
halvasti ühendatud aglomeraadiks;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. mõistab hukka tendentsi lükata edasi 
piiriüleste projektide ja üldse 
raudteeprojektide käivitamist, mistõttu 
tekib oht, et TEN-T võrgustik jääb 27 
riikliku võrgu halvasti ühendatud 
aglomeraadiks;

4. mõistab hukka tendentsi lükata edasi 
piiriüleste projektide ja üldse 
raudteeprojektide käivitamist, mistõttu 
tekib oht, et TEN-T võrgustik jääb 27 
riikliku võrgu halvasti ühendatud 
aglomeraadiks, ning rõhutab, et oluline on 
välja arendada seosed esmatähtsate TEN-
T projektide ja kombineeritud transpordi 
vahel;

Or. ro

Muudatusettepanek 7
Ville Itälä

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab meelde, et TEN-T võrgu 
rajamisel tuleb arvestada ELi sisepiire 
ületavate projektidega. Piiriületuspunktid 
on TEN-T võrgule probleemiks, sest 
üksnes poliitilisest konsensusest jääb 
väheks – vaja on ka praktilisi lahendusi, 
et võrk toimiks ka piirialadel. Arvesse 
tuleb võtta ka piiriületuspunktid ELi 
välispiiril.

Or. fi

Muudatusettepanek 8
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab transpordi, ja eriti 
raudteetranspordi olulisust territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tagamise ning keskkonnasäästliku 
transpordi edendamise seisukohast, ning 
kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
edendama eriti kiire raudteeühenduse 
rajamist kõikide liikmesriikide pealinnade 
vahel;

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Michel Dantin, Dominique Riquet

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb muret, et puudub üksikasjalik 
teave transpordiinvesteeringute 
käimasoleva rakendamise kohta; peab 

6. tunneb muret, et puudub üksikasjalik 
teave transpordiinvesteeringute 
käimasoleva rakendamise kohta ja et 
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võimalikuks, et rakendamise täpsem 
hindamine võiks tuua ilmsiks TEN-T
projektidesse kavandatud investeeringute 
tõsiseid hilinemisi ja nõuab eeskätt 
majanduskriisi taustal suuremat kindlust 
selles, et ajakavast kinni peetakse;

enamiku käimasolevate TEN-T projektide 
puhul esineb viivitusi; kutsub seetõttu üles 
kõnealuste projektide rakendamist
täpsemalt hindama ja nõuab eeskätt 
majanduskriisi taustal suuremat kindlust 
selles, et ajakavast kinni peetakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Michael Cramer, Eva Lichtenberger 

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb muret, et puudub üksikasjalik 
teave transpordiinvesteeringute 
käimasoleva rakendamise kohta; peab 
võimalikuks, et rakendamise täpsem 
hindamine võiks tuua ilmsiks TEN-T 
projektidesse kavandatud investeeringute 
tõsiseid hilinemisi ja nõuab eeskätt 
majanduskriisi taustal suuremat kindlust 
selles, et ajakavast kinni peetakse;

6. tunneb muret, et puudub üksikasjalik 
teave transpordiinvesteeringute 
käimasoleva rakendamise kohta; peab 
võimalikuks, et rakendamise täpsem 
hindamine võiks tuua ilmsiks TEN-T 
projektidesse kavandatud investeeringute 
tõsiseid hilinemisi ja nõuab eeskätt 
majanduskriisi taustal suuremat kindlust 
selles, et ajakavast kinni peetakse; tuletab 
komisjonile meelde Euroopa Parlamendi 
22. aprilli 2009. aasta resolutsiooni 
üleeuroopalise transpordivõrgu tulevast 
poliitikat käsitleva rohelise raamatu 
kohta, mille lõikes 46 kutsutakse 
komisjoni ja Euroopa Investeerimispanka 
üles esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule igal aastal nimekirja 
konkreetsete Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Investeerimispanga poolt 
kaasrahastatavate üleeuroopalise 
transpordivõrgu projektide kohta, nagu 
seda juba tehakse üleeuroopalise 
transpordivõrgu poolt kaasrahastatavate 
projektide puhul;

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et transpordile eraldatud 
Ühtekuuluvusfondi ja struktuurifondide 
vahendite jaotamine toimub
transpordiliikide ja -võrkude kaupa viisil, 
mis ei võta piisavalt arvesse Euroopa 
Liidu eesmärke;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Dominique Riquet

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab seetõttu TEN-T-le ettenähtud 
vahendite suurendamist ja seda 
ühtekuuluvusvahenditest 
transpordiprojektidele eraldatavate 
vahendite arvel ning eelnimetatud 

8. nõuab seetõttu ELi transpordipoliitika 
ja eelkõige TEN-T poliitika suuremat 
arvessevõtmist ühekuuluvusvahendite 
eraldamisel transpordiprojektidele, kuna 
see tooks kaasa ühtekuuluvusfondi 
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vahendite arvelt summa eraldamist 
olulisemate TEN-T võrgustike jaoks, kuna 
see tooks kaasa ühtekuuluvusfondi 
vahendite tõhusama ja järjekindlama 
kasutamise ELi kliimamuutuse ja säästva 
arengu eesmärkide saavutamiseks ning 
TEN-T võrgustiku tõhusama elluviimise.

vahendite tõhusama ja järjekindlama 
kasutamise ELi kliimamuutuse ja säästva 
arengu eesmärkide saavutamiseks ning 
TEN-T võrgustiku tõhusama elluviimise; 
kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust 
kehtestada ühtekuuluvuspoliitika raames 
vahendite jaotamise ja nõuetele vastavuse 
kriteeriumid, mis võtavad rohkem arvesse 
ELi huvisid transpordivõrkude 
valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab seetõttu TEN-T-le ettenähtud 
vahendite suurendamist ja seda 
ühtekuuluvusvahenditest 
transpordiprojektidele eraldatavate 
vahendite arvel ning eelnimetatud 
vahendite arvelt summa eraldamist 
olulisemate TEN-T võrgustike jaoks, kuna 
see tooks kaasa ühtekuuluvusfondi 
vahendite tõhusama ja järjekindlama 
kasutamise ELi kliimamuutuse ja säästva 
arengu eesmärkide saavutamiseks ning 
TEN-T võrgustiku tõhusama elluviimise.

8. nõuab seetõttu TEN-T-le ja muudele 
transpordiprojektidele ettenähtud 
vahendite suurendamist ning eelnimetatud 
vahendite arvelt summa eraldamist 
olulisemate TEN-T võrgustike jaoks, kuna 
see tooks kaasa ühtekuuluvusfondi 
vahendite tõhusama ja järjekindlama 
kasutamise ELi kliimamuutuse ja säästva 
arengu eesmärkide saavutamiseks ning 
TEN-T võrgustiku tõhusama elluviimise;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Michel Dantin

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab seetõttu TEN-T-le ettenähtud 
vahendite suurendamist ja seda 

8. nõuab seetõttu TEN-T-le ettenähtud 
vahendite suurendamist ja seda 
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ühtekuuluvusvahenditest 
transpordiprojektidele eraldatavate 
vahendite arvel ning eelnimetatud 
vahendite arvelt summa eraldamist 
olulisemate TEN-T võrgustike jaoks, kuna 
see tooks kaasa ühtekuuluvusfondi 
vahendite tõhusama ja järjekindlama 
kasutamise ELi kliimamuutuse ja säästva 
arengu eesmärkide saavutamiseks ning 
TEN-T võrgustiku tõhusama elluviimise.

ühtekuuluvusvahenditest piiriülestele 
ja/või kombineeritud 
transpordiprojektidele eraldatavate 
vahendite arvel ning eelnimetatud 
vahendite arvelt summa eraldamist 
olulisemate TEN-T võrgustike jaoks, kuna 
see tooks kaasa ühtekuuluvusfondi 
vahendite tõhusama ja järjekindlama 
kasutamise ELi kliimamuutuse ja säästva 
arengu eesmärkide saavutamiseks ning 
TEN-T võrgustiku tõhusama elluviimise.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Ville Itälä

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, et liikmesriigid peavad 
varasemast rohkem keskenduma ELi 
ühtekuuluvusvahendite sihipärasele 
kasutamisele, sest mõnes ELi liikmesriigis 
on vea ülemmäär olnud liiga suur;

Or. fi

Muudatusettepanek 17
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, et info- ja sidetehnoloogia 
rakendamine maanteetranspordi 
valdkonnas ning selle ühitamisel teiste 
transpordiliikidega aitab oluliselt 
parandada energiatõhusust ja 
maanteetranspordi ohutust, ning kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tagama 
intelligentsete transpordisüsteemide 
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koordineeritud ja tõhusat rakendamist 
kogu ELis koos asjakohase 
rahastamisega;

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub komisjoni üles töötama välja 
üldsusega konsulteerimiseks heade tavade 
suunised, kui tegemist on üldhuvi 
pakkuvate suurte projektidega, Eesmärk 
on vältida küllaltki sagedasi olukordi, kus 
individuaalsed huvid takistavad üldhuvi 
pakkuvate transpordiprojektide 
rakendamist, piiravad fondide tõhusat 
kasutamist ja takistavad ühtekuuluvus- ja 
transpordipoliitika eesmärkide 
saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
kasutama võimalust, mida pakub 
finantsperspektiivi 2007–2013 
vahehindamine, mis võimaldab 
liikmesriikidel oma rakenduskavad läbi 
vaadata ja pöörata suuremat tähelepanu 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
esmatähtsatele projektidele;

Or. ro
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