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ETTEPANEKUD

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

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;

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;

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;

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;

5. väljendab kahetsust eriti selle üle, et kui võrrelda maanteed raudteeinfrastruktuuriga eeskätt 
ühtekuuluvusfondist abi saavaates riikides, tundub, et maatee/raudtee tasakaalustamatus võib 
süveneda, kui investeeringud raudteesektorisse jätkuvalt hilinevad, nagu toonitati 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamise 2010. aasta aruandes; 

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;

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

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.


