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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa 
Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Sissejuhatus

1. tuletab meelde, et transport on Euroopa majandusliku ja sotsiaalse tegevuse alus, et 
transpordisektor moodustab Euroopa Liidu sisemajanduse koguproduktist 4,6% ja annab 
tööd 9,2 miljonile inimesele, samuti et nimetatud sektor, mis võimaldab inimeste- ja 
kogukondadevahelist suhtlemist ja loob võrgustiku, millest sõltub lõppkokkuvõttes ühtse 
turu kauba liikumine, on olulise tähtsusega oma potentsiaalse panuse poolest sotsiaalse 
ühtekuuluvuse tagamisse, tööhõive ja kaubanduse kindlustamisse, samuti turismisektori 
edendamisse ning mitte vähem ka panuse poolest tõhusasse transpordisüsteemi, mille 
eesmärk on vähendada heitgaase, õhusaastet ja liikluskoormust;

2. peab ilmselgeks, et 2013. aastale järgneva perioodi poliitiliste ülesannete ja 
eelarvevahendite seisukohalt sõltuvad peaaegu kõik Euroopa Liidu eesmärgid, mis on 
vastu võetud Euroopa 2020. aasta või teiste strateegiate raames, tõhusast, säästlikust ja 
keskkonnhoidlikust transpordisektorist;

3. rõhutab, et eeskätt finantssuutlikkuse seisukohalt on ülimalt tähtis, et ELi eelarve 
transpordipoliitika kulud tagaksid tõelise lisandväärtuse; märgib, et kuigi tuleb vältida 
dubleerimist või selliste investeeringute ning kulutuste ümberpaigutamist, mida võiks teha 
pigem riiklikul ja piirkondlikul tasandil, on oluline mitte jätta kasutamata võimalusi 
püsiva majanduskasvu hõlbustamiseks, mida võib pakkuda üksnes EU transpordikulude 
lisandväärtus;

4. toetab komisjoni arvamust, et piiriülene infrastruktuur on üks paremaid näiteid sellest, 
kuidas EL saab vähendada puudujääke ja saavutada suurema väärtusega tulemusi; on 
arvamusel, et eesmärgipärane rahaline abi Euroopa Liidu tasandil võib aidata käivitada 
teisi olulisi projekte, millel on pikemas perspektiivis sageli suur kaubanduslik potentsiaal;
märgib, et riigid on nüüd käivitamas ulatuslikke ja ambitsioonikaid 
investeerimisstiimuleid ja et konkurentsivõime säilitamine tähendab, et Euroopal on 
tõhusa infrastruktuuri vastu eriti tugev strateegiline huvi loomaks alust pikaajalisele 
majanduskasvule, ning et selle tulemuseks oleks Euroopa transpordi põhivõrgustik, kus 
kauba- ja reisijatevedu läheks üle säästlikumatele transpordiliikidele; märgib, et selline 
toetus peab keskenduma keskse tähtsusega prioriteetidele − kitsaskohtade kõrvaldamisele 
üleeuroopalistelt strateegilistelt telgedelt, nende laiendamise õhutamisele ning mitut 
transpordiliiki hõlmavate piiriüleste ühenduste väljaehitamisele; 

Üleeuroopalised võrgud

5. juhib erilist tähelepanu lisandväärtusele, mida sisaldab üleeuroopaline transpordivõrk 
(TEN-T), mille prioriteetsed projektid on kõik rahvusvahelised ja mille lisandväärtus on 
eriti ilmne projektide piiriülestes lõikudes ning selles võimendavas mõjus, mis ELi 
investeeringutel on strateegiliste projektide erasektoripoolse ja riikliku rahastamise 
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edendamisel;

6. märgib seoses sellega, et TEN-T prioriteetsete projektide jaoks, välja arvatud Galileo, 
toob ELi 47,4 miljardi euro (30,8%) suurune kogukulu praeguse finantsperspektiivi ajal 
samade projektide jaoks kaasa 106,6 miljardi euro ulatuses teistest allikatest pärit 
investeeringuid ning vastavad summad TEN-T võrgustiku jaoks tervikuna on 105 
miljardit (27%) ja 285 miljardit eurot (73%);

7. tuletab meelde, et TEN-T kaks peamist rahastajat on liikmesriigid ja Euroopa Liit, 
viimane neist TEN-T eelarve ja struktuuri- ja ühtekuuluvusfondi kaudu, ning et praegusel 
eelarveperioodil (2007–2013) rahastatakse 15% investeeringutest, mis on vajalikud 
nimetatud ajavahemikuks kavandatud tööde lõpetamiseks, ja et kulud ulatuslike 
infrastruktuuriprojektide läbiviimiseks tõenäoliselt tõusevad, seega jõuab 2014. aastale 
järgneva perioodi mitmeaastases finantsraamistikus transpordiinvesteeringuteks kasutada 
olev kogusumma TEN-T elluviimiseks kriitilise piirini;

8. märgib iseäranis, et Euroopa 2020. aasta strateegia raames, mis on suunatud targale, 
jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule, on ette nähtud ka sätted TEN-T kohta:

- ... ,,kasutada ELi rahastamisvahendeid (teiste hulgas ka TEN) sidusa rahastamisstrateegia 
raames, milles koondatakse ELilt ning liikmesriikide avalikult ja erasektorilt saadavad 
vahendid”;

-... ,,kiirendada kõrge Euroopa lisaväärtusega strateegiliste projektide rakendamist, et 
kõrvaldada kriitilised kitsaskohad, eelkõige piiriülestes lõikudes ja mitmeliigilise 
transpordi sõlmpunktides (linnad, sadamad, logistilised platvormid)”;

9. nõuab seetõttu TEN-T-le ettenähtud vahendite suurendamist ja seda 
ühtekuuluvusvahenditest transpordiprojektidele eraldatavate vahendite arvel (praegu on 
see 23,7% ühtekuuluvusvahenditest) ning eelnimetatud vahendite arvelt summa eraldamist 
olulisemate TEN-T võrgustike jaoks, kuna selle tulemusel suureneb ELi lisandväärtus 
ning TEN-T rahastamine hakkab sõltuma riiklikest finantseeringutest TEN-T põhivõrku;

10. märgib, et TEN-T eelarvest on ajavahemikuks 2007—2013 jaotamata vaid pool protsenti, 
kuid rõhutab tungivalt, et ELi rahastamiskohustus ei saa piiramatult kehtida nendele 
projektidele, millel pole edu, kuna nõutav rahastamine riiklikest eelarvetest ei toimu enne 
2015. aastat;

Marco Polo programm

11. tuletab meelde, et Marco Polo programmi eesmärk on korraldada kaubavedu teiste 
liiklusvahenditega ja vabastada Euroopa teed iga-aastasest 20 miljardist 
kaubatonnkilomeetrist, mis on samaväärne enam kui 700 000 veoki aastase edasi-
tagasisõiduga Pariisi ja Berliini vahel; märgib programmi tähtsust väikese CO2 - heitega 
majandusele üleminekul, mis nõuab arvestatavat ja kooskõlastatud rahastamist; tuletab 
veel meelde, et programmi 2007.–2013. aasta 450 miljoni euro suurusest eelarvest saab 
ühiskond ja keskkond iga väljaantud euro eest ligi 10 euro väärtuses kasu ja et 
liikmesriikide tasandil pole olemas programmi, mis oleks otseselt võrreldav Marco Polo 
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programmiga;

12. juhib tähelepanu sellele, et 2009. aastal parlamendis vastuvõetud teise Marco Polo 
programmi määruse eesmärk on muuta väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
juurdepääs programmi rahalistele vahenditele lihtsamaks, samuti sellele, et 
rahastamiskriteeriumid on kohandatud turutingimustele;

Galileo

13. rõhutab, et Galileo on Euroopa Liidu jaoks väga suure strateegilise tähtsusega projekt, 
seda eriti seoses sellega, et teised riigid, nagu Hiina, India ja Venemaa, kohustuvad 
riiklikest militaarvaldkonna eelarvetest investeerima samasugustesse süsteemidesse, ning 
rõhutab veel, et enam pole soovitav selline stsenaarium, kus Euroopa majandus on 
võimetu kasu saama mitmetest majanduslikest, keskkonnaalastest, uuenduslikest, 
teaduslikest ja tööhõivet puudutavatest võimalustest, mida pakub oma enda 
satelliitnavigatsioonisüsteemi omav Euroopa; leiab samuti, et ühe teenuse vähendamine 
või lõpetamine koos sellega seonduvate potentsiaalsete häiretega, mis võivad tekkida 
majanduses, panganduses, maa- ja õhutranspordis, kommunikatsioonis – kui piirduda vaid 
üksikute nimetamisega –, oleks äärmisel kallis (pidades silmas majanduslikku, 
maanteeohutusealast jm kasu); tuletab meelde, et eelarvepädevad institutsioonid 
tunnistasid seda, kui suurendasid praeguse finantsperspektiivi rubriigi 1 A ülemmäära, et 
tagada Galileo programmi jätkuv investeerimine;

14. märgib, et arukate transpordisüsteemide ja globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide 
areng ning praktiline kasutamine on Galileo programmi suurimad plussid;

15. rõhutab, et seoses selliste projektide nagu Galileo pika teostusajaga ja nimetatud 
programmi juba tehtud investeeringutega on oluline finantsplaneerimise ühtsus ja püsivus 
läbi mitme finantsplaneerimise perioodi, et tagada sel viisil programmi edukas 
rakendamine ja sellega kaasnevad eelised;

16. meenutab turismi tähtsust Euroopa majandusele ning Euroopa loodus- ja 
kultuuripärandile, samuti teatud riikidele ja piirkondadele, mille jaoks on turism nii 
majanduslik kui ka sotsiaalne alustala; juhib tähelepanu Lissaboni lepingus sisalduvate 
uute turismi puudutavate sätete tähtsusele, kuna viimased annavad parlamendile turismi 
valdkonnas esmakordselt seadusandlikud volitused; väljendab taas muret seoses sellega, et 
puudub eelarverida turismi toetamiseks ja uute ülesannete täitmiseks selles valdkonnas 
ning rõhutab, et tulevikus tuleb eraldada turismile piisaval määral ELi vahendeid ja võtta 
kasutusele eraldi eelarverida, et edendada püsivat majandusarengut, tööstuslikku pärandit 
ning loodus-ja kultuuripärandi kaitset, seega valdkondi, mis saavad toetust ka 
asjakohastest struktuuri- ja muudest fondidest.


