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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa 
raudteeaasta (2021) kohta
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0078),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 91, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0076/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust,2

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi, 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A9-0191/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT C ... (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
2 ELT C ... (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas eesmärkidega, mis on 
esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, on vaja muuta 
liidu majandust ja uuesti läbi mõelda 
poliitika, eelkõige transpordi ja liikuvuse 
valdkonnas, mis tähendab kiiremat 
üleminekut säästvale ja arukale liikuvusele. 
Transport põhjustab veerandi liidu 
kasvuhoonegaaside heitest ja see osa 
kasvab jätkuvalt. Kliimaneutraalsuse 
saavutamiseks tuleb transpordist pärinevat 
heidet vähendada 2050. aastaks 90 %. 
Säästva transpordi saavutamine tähendab 
kasutajate esikohale seadmist ning neile 
nende praeguste liikumisharjumuste 
asemele taskukohasemate, paremini 
juurdepääsetavate, tervislikumate ja 
puhtamate alternatiivide pakkumist. 
Euroopa roheline kokkulepe eeldab, et 
nende probleemide lahendamiseks 
kiirendatakse üleminekut säästvale ja 
arukale liikuvusele. Eelkõige peaks oluline 
osa praegu 75 % ulatuses mööda maanteed 
toimuvast sisemaisest kaubaveost minema 
üle raudteele ja siseveeteedele.

(4) Kooskõlas eesmärkidega, mis on 
esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, on vaja muuta 
liidu majandust ja uuesti läbi mõelda 
poliitika, eelkõige transpordi ja liikuvuse 
valdkonnas, mis tähendab kiiremat 
üleminekut säästvale, arukale, 
mitmeliigilisele, koostalitlusvõimelisele ja 
ühendatud liikuvusele. Transport 
põhjustab veerandi liidu 
kasvuhoonegaaside heitest ja see osa 
kasvab jätkuvalt. Kliimaneutraalsuse 
saavutamiseks tuleb võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 2050. aastaks vähendada 
transpordist pärinevat heidet 90 %. 
Säästva mitmeliigilise transpordi 
saavutamine tähendab kasutajate esikohale 
seadmist ning neile nende praeguste 
liikumisharjumuste asemele 
taskukohasemate, paremini 
juurdepääsetavate, tervislikumate, 
puhtamate ja energiatõhusamate 
alternatiivide pakkumist, julgustades neid, 
kes juba kasutavad säästvaid 
transpordiliike, nagu kõndimine, 
jalgrattasõit ja ühistransport. Säästev 
transport tähendab kõrgeid standardeid 
töötingimustes; see tähendab ka 
hinnataset, mis sisaldab väliskulusid. 
Euroopa roheline kokkulepe eeldab, et 
nende probleemide lahendamiseks 
kiirendatakse üleminekut säästvale ja 
arukale liikuvusele. Eelkõige peaks oluline 
osa praegu 75 % ulatuses mööda maanteed 
toimuvast sisemaisest kaubaveost minema 
üle raudteele ja siseveeteedele. Seepärast 
on oluline üleeuroopalise transpordivõrgu 
(TEN-T) rakendamisel edasi liikuda ja 
tagada vajalike rahaliste vahendite 
kättesaadavus.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) COVID-19 pandeemia on tabanud 
transpordisektorit erakordselt rängalt. 
Raudteesektoris on reisijate arv 
enneolematult vähenenud. Vaatamata 
tegevus- ja finantspiirangutele on sektor 
säilitanud üliolulised ühendused nii 
inimeste kui ka esmatarbe- ja ohtlike 
kaupade transpordiks. See on osutunud 
võimalikuks peamiselt tänu töötajatele, 
kes on jätkanud töötamist rasketes, 
ohtlikes ja ebakindlates tingimustes, et 
tagada meditsiinitarvete ja 
esmatarbekaupade vedu üle Euroopa.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liidu peamiste transporditeede 
ühendamisega ELi äärepoolsemate 
piirkondade ja aladega aitab raudteesektor 
kaasa sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele.

(6) Liidu peamiste transporditeede 
ühendamisega ELi äärepoolsemate, 
mägiste ja raskesti ligipääsetavate 
piirkondade ja aladega, sealhulgas 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, luues 
ja taastades puuduvad piirkondlikud 
piiriülesed raudteeühendused1a ja 
edendades elektrifitseerimist1b, aitab 
raudteesektor kaasa sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamisele. Lisaks on 
äärealadel ja maapiirkondades sageli 
vähem võrgustikke, mis tagavad 
elanikkonnale põhiteenuste osutamise, 
ning need ei ole nii hästi välja arendatud. 
Piirialad moodustavad 40 % kogu liidu 
territooriumist ja seal elab kolmandik 
selle elanikkonnast1c, kuid nende olukord 
on sageli kahekordselt raske, olles 
olemuselt maapiirkonnad ja asudes 
riiklike võrkude äärealadel. Samas 
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puuduvad endiselt mitmed piiriülesed 
ühendused ja see ei lase üleeuroopalisel 
transpordivõrgul saavutada täielikku 
tõhusust. Lisaks tuleks raudteetaristusse 
tehtavate investeeringute puhul 
keskenduda nendele ühendustele, mis 
aitavad kaasa liidu eesmärkide 
saavutamisele seoses ümbersuunamisega 
teistele transpordiliikidele, näiteks 
sadama- või lennujaamapiirkondades, kus 
kaupa võiks sisemaale suunata 
maanteetranspordi asemel raudtee kaudu, 
eeldusel et selleks on olemas piisav 
raudteetaristu. Koostalitlusvõime 
tugevdamine ja täiendava lähenemisviisi 
edendamine kõigis transpordisektorites on 
oluline eesmärk, mis tuleb saavutada, et 
parandada piirkondade 
majandustegevust, luua uusi töökohti 
ning aidata kaasa taastumisele praegusest 
tervishoiu- ja majanduskriisist.
________________
1a Regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadi aruanne „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions“, 
allikas: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1b Regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadi aruanne „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions“, 
allikas: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1c Regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadi aruanne „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions“, 
allikas: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuigi rongireisijate osakaal liidu 
maismaatranspordis on alates 2007. aastast 
vaid veidi suurenenud, on kaubaveo 
osakaal vähenenud. Tõelise ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomisel on endiselt palju 
takistusi, sealhulgas seoses vajadusega 
vähendada müra. Nende takistuste 
ületamine koos kulude vähendamise ja 
kiirendatud innovatsiooniga võimaldab 
raudteel täielikult ära kasutada oma 
potentsiaali. Seetõttu on vaja 
raudteetransporti veelgi hoogustada, et 
muuta see atraktiivsemaks nii reisijate kui 
ka ettevõtjate jaoks.

(7) Kuigi rongireisijate osakaal liidu 
maismaatranspordis on alates 2007. aastast 
vaid veidi suurenenud, on kaubaveo 
osakaal vähenenud. Tõelise ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomisel on endiselt palju 
takistusi, sealhulgas seoses vajadusega 
avada see konkurentsile, edendada 
innovatsiooni, koostalitlusvõimet ja 
digiteerimist, viia lõpule üleeuroopalise 
transpordivõrgu ja kaubaveokoridoride 
loomine, kiirendada kaasaegsete 
üleeuroopaliste raudtee 
juhtimissüsteemide (ERTMS) 
rakendamist nii rongisiseste kui ka 
raudteeäärsete seadmete puhul, võtta 
arvesse väliskulusid, vähendada müra ning 
edendada logistikasüsteemide ja kodanike 
elukvaliteedi paremat integreerimist. 
Raudtee arengut takistavad sageli 
iganenud äri- ja käitamistavad ning 
vananeva taristu ja veeremi liiga suur 
osakaal. Nende takistuste ületamine koos 
kulude vähendamise ja kiirendatud 
innovatsiooniga võimaldab raudteel 
täielikult ära kasutada oma potentsiaali, 
tagades samal ajal siseturu toimimise, 
suurendades liiklusvooge ja säilitades või 
parandades juba niigi kõrget ohutustaset. 
Seetõttu on vaja raudteesektorit veelgi 
hoogustada, et muuta see atraktiivsemaks 
nii reisijate, töötajate kui ka ettevõtjate 
jaoks. Selleks peab tal olema sobiv taristu 
ja tugevate ELi rahastamisvahendite 
toetus. Rõhutada tuleks Euroopa Liidu 
raudteeameti (ERA) rolli tehniliste tõkete 
vähendamisel ühtses Euroopa 
raudteepiirkonnas.

Muudatusettepanek5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et edendada 
raudteetransporti kooskõlas eesmärkidega, 
mis on esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, sealhulgas 
seoses säästva ja aruka liikuvusega, tuleks 
2021. aasta kuulutada Euroopa 
raudteeaastaks. 2021. aasta on liidu 
raudteepoliitika jaoks oluline aasta ja see 
on esimene täisaasta, mil neljanda 
raudteepaketi raames kokku lepitud 
eeskirju rakendatakse kogu liidus; 
eeskirjad puudutavad riigisiseste 
reisijateveoteenuste turu avamist ning kogu 
liidus tegutsevate raudteeveo-ettevõtjate 
kulude ja halduskoormuse vähendamist. 
Mitmes liikmesriigis kasvab üldsuse huvi 
raudteede, sealhulgas öörongide vastu, 
mida näitab ka algatuse „DiscoverEU“ 
populaarsus. Lisaks on rahvusvaheline 
kunstifestival Europalia 2021. aastal 
pühendatud mõjule, mida avaldavad 
raudteed kunstile, ning seejuures 
rõhutatakse raudtee rolli sotsiaalsete, 
majanduslike ja tööstuslike muutuste 
jõulise edendajana,

(8) Selleks et edendada 
raudteetransporti kooskõlas eesmärkidega, 
mis on esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, sealhulgas 
seoses säästva ja aruka liikuvusega, tuleks 
2021. aasta kuulutada Euroopa 
raudteeaastaks. 2021. aasta on liidu 
raudteepoliitika jaoks oluline aasta ja see 
on esimene täisaasta, mil neljanda 
raudteepaketi raames kokku lepitud 
eeskirju rakendatakse kogu liidus; 
eeskirjad puudutavad riigisiseste 
reisijateveoteenuste turu avamist ning kogu 
liidus tegutsevate raudteeveo-ettevõtjate 
kulude ja halduskoormuse vähendamist. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ka 
neljanda raudteepaketi nõuetekohasele 
jõustamisele ja ERA uuele rollile. 
Euroopa raudteeaasta peaks olema 
lähtepunktiks üldisemale 
raudteestrateegiale, mille eesmärk on 
luua ühtne Euroopa raudteepiirkond. 
Mitmes liikmesriigis kasvab üldsuse huvi 
raudteede, sealhulgas öörongide vastu, 
mida näitab ka algatuse „DiscoverEU“ 
populaarsus. Raudtee peaks olema 
lahutamatu osa sujuvate „uksest ukseni“ 
reisilahenduste pakkumisel koos teiste 
transpordiliikidega, kaasa arvatud 
aktiivne reisimine. Lisaks on 
rahvusvaheline kunstifestival Europalia 
2021. aastal pühendatud mõjule, mida 
avaldavad raudteed kunstile, ning seejuures 
rõhutatakse raudtee rolli sotsiaalsete, 
majanduslike, tööstuslike ja ökoloogiliste 
muutuste jõulise edendajana.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(8a) Suurem osa kaubavedudest algab 
või lõpeb linnades ja eeslinnades. Neis 
elab 70 % rahvastikust ja seal luuakse 85 
% ELi SKPst. Samuti moodustavad 
kõigist reisijatest pendelsõitjad 80-90 % 
kodu ja töökoha vahel. See tähendab, et 
linnastud etendavad raudtee-reisijateveo 
üldises tulemuslikkuses märkimisväärset 
osa. Seetõttu tuleb alakasutatud linnalähi- 
ja piirkondlikke liine ajakohastada ja 
renoveerida, et soodustada vähese 
ökoloogilise mõjuga arukat linnalist 
liikuvust ning paremat sotsiaalset ja 
majanduslikku ühtekuuluvust. 
Raudteetaristusse investeerimiseks on 
vaja märkimisväärseid rahalisi vahendeid 
ja suuremaid kaasrahastamismäärasid, 
mis on raudteetranspordi 
konkurentsivõime seisukohast otsustava 
tähtsusega. Investeeringud 
raudteetaristusse on raudteetranspordi 
konkurentsivõime seisukohast 
võtmetähtsusega. Kuigi 80 % Euroopa 
ühendamise rahastu rahalistest 
vahenditest suunatakse raudteedesse, on 
ka liikmesriikidel kohustus järgida 
ambitsioonikat investeerimispoliitikat, et 
edendada üleminekut säästvamatele 
transpordiliikidele. Need investeeringud 
peaksid põhinema nn raudteeühenduse 
indeksil, et maksimeerida ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna tõhusust. Ei tohi 
alahinnata ka motiveeritud töötajate rolli, 
millega tagatakse toimimissujuvus. Samas 
on raudteesektoril siiski probleeme uute 
töötajate ligimeelitamisega. Oma täieliku 
potentsiaali saavutamiseks peab sektor 
mitmekesistama oma tööjõudu ning 
eelkõige meelitama ligi naisi ja noori 
töötajaid. Seda perspektiivi tuleks 
edendada kõigil institutsioonilistel 
tasanditel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8b) Raudtee atraktiivsuse 
suurendamiseks peavad teenused olema 
kasutajakesksed ning korraldatud ja 
kavandatud nii, et need pakuksid head 
hinna ja kvaliteedi suhet, järjepidevat 
usaldusväärsust ja kvaliteetset teenindust. 
Nende teenuste hinnad peaksid olema 
konkurentsivõimelised, peegeldades 
ressursitõhusust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendatakse raudteed kui säästvat, 
uuenduslikku ja ohutut transpordiliiki, 
rõhutades eelkõige raudtee murrangulist 
rolli, mis aitab saavutada liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärki 2050. 
aastaks, ning kaasates laiemat üldsust, 
eelkõige noori;

a) edendatakse raudteed kui säästva, 
uuendusliku, mitmeliigilise, ohutu ja 
taskukohase transpordi alustala ning 
tõhusat logistikavõrku, mis suudab tagada 
põhiteenused isegi ootamatute kriiside 
ajal;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) edendatakse raudtee rolli liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisel 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2050. aastaks, kaasates selleks laiemat 
üldsust, eelkõige puuetega ja piiratud 
liikumisvõimega isikuid ning noori,
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punktid a b (uus) ja a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) tugevdatakse raudteed, sealhulgas 
taristuettevõtjate piiriülese koostöö 
parandamise kaudu, et hõlbustada 
paremat piiriüleseid raudteeühendusi, 
sealhulgas piiriüleseid tšarterronge; 
ac) arendatakse ja tutvustatakse 
üleminekut säästvamatele 
transpordiliikidele turismipoliitikas 
võrgustikuna, mis suudab ühendada 
maapiirkondi ning edendada Euroopa 
säästvat turismi ja suurendada üldsuse 
teadlikkust sellest;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rõhutatakse raudtee Euroopa 
piiriülest mõõdet, mis lähendab kodanikke, 
võimaldab neil õppida tundma liitu kogu 
selle mitmekesisuses, edendab 
ühtekuuluvust ja aitab integreerida liidu 
siseturgu;

b) rõhutatakse raudtee Euroopa 
piiriülest mõõdet, mis lähendab kodanikke, 
võimaldab neil õppida tundma liitu kogu 
selle mitmekesisuses, edendab sotsiaal-
majanduslikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust ning aitab integreerida liidu 
siseturgu, edendades samal ajal TEN-T 
lõpuleviimist, kaotades kitsaskohad 
peamiselt piiriülestel aladel ning muutes 
seega transpordi 
koostalitlusvõimelisemaks, pakkudes 
inimestele ja kaupadele terviklikke 
lahendusi; rõhutab seetõttu vajadust 
muuta liidu riiklike raudteevõrkude 
lapitekk tõeliseks Euroopa võrgustikuks, 
eelkõige toetades piirkondlikke 
piiriüleseid raudteeühendusi kogu liidus;
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendatakse raudtee panust liidu 
majandusse, tööstusse ja ühiskonda, 
hõlmates eelkõige regionaalarengu, 
tööstuse konkurentsivõime, säästva 
turismi, innovatsiooni, tööhõive, hariduse, 
noorte ja kultuuriga seotud aspekte ning 
parandades puuetega inimeste 
juurdepääsu;

c) suurendatakse raudtee panust liidu 
majandusse, tööstusse, kaubandusse ja 
ühiskonda, hõlmates eelkõige piirkondliku 
ja kohaliku arengu, säästva turismi, 
atraktiivse karjääri, hariduse, noorte ja 
kultuuriga seotud aspekte ning parandades 
juurdepääsu eakate inimeste ning 
puudega ja piiratud liikumisvõimega 
inimeste jaoks;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) toetatakse jõuliselt raudteealaseid 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, 
eelkõige Shift2Raili ja selle järglaste 
kaudu, eelkõige eesmärgiga suurendada 
Euroopa raudteevõrgustiku 
läbilaskevõimet, saavutada 
raudteeteenuste parem kvaliteet ja 
süsinikuheite vähendamine;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) rõhutatakse liidu positsiooni 
tööstusliku konkurentsivõime 
ülemaailmse klastrina, millel on 
uuenduslikud ja ekspordialased 
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juhtalgatused;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cc) hõlbustatakse andmete jagamist 
uute turuletulijate ja kolmandatest 
isikutest tarnijatega;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) tugevdatakse raudteetransporti 
linnastutes ja eeslinnades, et edendada 
ruumisäästlikku, kliima- ja 
inimsõbralikku uksest ukseni transporti, 
sealhulgas kergesti mõistetava ja 
järjepidevalt jõustatava reisijate õiguste 
süsteemi kaudu, et parandada teenuste 
kvaliteeti ning soodustada sotsiaalset ja 
majanduslikku kaasatust;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

db) kasutatakse ära raudtee rolli 
Euroopa kollektiivses ettekujutuses, 
eelkõige selle kultuurilisi ja ajaloolisi 
aspekte, tuletades meelde raudtee rolli 
Euroopa heaolu loomisel ja 21. sajandi 
tööstusrevolutsioonides tipptehnoloogia 
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valdkonnas; ning rõhutab, et rongid, 
raudteejaamad ja raudteetaristu kui osa 
Euroopa kultuuripärandist väärivad 
edendamist ja tunnustamist koostöös 
muuseumide või muude 
kultuurimälestiste ja -üritustega;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dc) edendades olemasolevat liidu 
öörongide võrgustikku ja toetades 
algatusi, mille puhul piiriüleseid ööronge 
kasutatakse liidu visuaalse identiteedi 
edendamiseks;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dd) edendades raudteesektori 
ligitõmbavust, sealhulgas soodustades 
õiglasi töötingimusi ja töötajate kaitset 
kuritarvituste eest.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) algatused ja üritused arutelu 
edendamiseks, teadlikkuse 
suurendamiseks ning kodanike, ettevõtjate 

a) algatused ja üritused, mille eesmärk 
on edendada arutelu, luua positiivne 
kuvand, suurendada teadlikkust ja 
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ja riigiasutuste kaasamise hõlbustamiseks, 
kasutades selleks eri kanaleid ja vahendeid, 
sealhulgas üritused liikmesriikides, et 
muuta raudtee reisijate ja kaubaveo jaoks 
atraktiivsemaks ja võidelda selliselt 
kliimamuutuste vastu;

hõlbustada kodanike, ettevõtjate ja avaliku 
sektori asutuste kaasamist usalduse 
taastamisele raudtee vastu, et muuta 
raudtee kui kliimamuutuse vastu 
võitlemise vahend reisijate ja kaubaveo 
jaoks atraktiivsemaks, kasutades selleks 
eri kanaleid ja vahendeid, sealhulgas 
liikmesriikides riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil korraldatavaid üritusi, 
rõhutades samal ajal ka 
raudteetranspordi ohutust ja mugavust 
ühendvedudena;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) algatused, millega rõhutatakse 
raudtee olulist rolli nn uksest-ukseni 
transpordis, rõhutades vajadust 
ühendvedude integreerimise ja 
ühendatuse järele teiste 
transpordiliikidega, sealhulgas 
geograafiliselt äärepoolsetes piirkondades 
ja saartel;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) algatused liikmesriikides, millega 
soodustatakse nii avalikus kui ka 
erasektoris ärireise ja pendelrännet 
raudteel;
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ac) algatused tehnoloogilise 
innovatsiooni toetamiseks, et töötada välja 
nn otsepiletid ja digitaalsed 
mitmeliigilised piletid;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ad) algatused, millega edendatakse 
investeeringuid terminalidesse ja 
veeremisse kui optimeeritud 
ümbersuunamisvõimalusesse, mis aitab 
kaasa kaubaveo süsinikuheite 
vähendamisele ning aruka ja säästva 
liikuvuse arendamisele;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ae) algatused, millega teadvustatakse 
raudtee kui teenuse universaalset mõõdet, 
tagades nii territoriaalse 
juurdepääsetavuse kui ka muud 
juurdepääsetavuse aspektid (ooteaeg, 
juurdepääsupunktide tihedus, piiratud 
liikumisvõimega reisijate ja eakate 
juurdepääs jne);
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

af) komisjon uurib võimalust luua 
raudteeühenduse indeks, mille eesmärk 
on kategoriseerida pakutava teenuse 
järjepidevust, kvaliteeti ja mitmekesisust 
ning juurdepääsetavust ja ühendvedude 
võimalusi, millega mõõdetakse võrgu 
integreeritust. Selle indeksi eesmärk on 
teha kindlaks valdkonnad, kus 
investeeringud raudteesektorisse on eriti 
vajalikud.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teabe-, näituse-, inspiratsiooni-, 
haridus- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniad, et soodustada muutusi 
reisijate, tarbijate ja ettevõtjate käitumises 
ning ergutada üldsust aktiivselt kaasa 
aitama säästvama transpordiga seotud 
eesmärkide saavutamisele;

b) teabe-, näituse-, inspiratsiooni-, 
haridus- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate ning näidis- ja teaberongide 
korraldamine, et soodustada muutusi 
reisijate, tarbijate ja ettevõtjate käitumises 
ning ergutada üldsust aktiivselt kaasa 
aitama säästvama transpordiga seotud 
eesmärkide saavutamisele;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) kogemuste ja parimate tavade 
kogumine, et luua transpordiliikidele 
võrdsed tingimused ja lõppkokkuvõttes 
vähendada kulusid ühiskonnale;
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eb) toetus piirkondliku taristu 
laiendamiseks, eelkõige edendades 
kaubavedusid peamistest koridoridest 
eemal;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ec) algatused eesmärgiga teha 
kindlaks võimalused võrgu 
optimeerimiseks ja paremaks 
digiteerimiseks, eelkõige reaalajas teabe 
andmiseks piletihindade ja sõiduplaanide 
kohta, et rongireisijad saaksid võrrelda ja 
saada teavet sõltumatute kolmandatest 
isikutest teenuseosutajate kohta;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ed) meetmed reisijate õiguste 
jõustamist käsitleva teabe paremaks 
levitamiseks, sealhulgas algatused 
reisijatele kättesaadava teabe 
parandamiseks, jõustades Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 
2009. aasta määrust (EÜ) nr 80/2009, et 
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esitada võrdlusandmed kõikide 
transpordiliikide kohta;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ee) algatused, mille eesmärk on 
raudteesektori, Euroopa kultuuritööstuse 
ning riikide ja Euroopa turismisektori 
esindajate ühiste jõupingutustega 
edendada üleminekut säästvamatele 
transpordiliikidele turismis võrgustikuna, 
mis ühendab kõiki riikliku, piirkondliku 
ja maaelu valdkondi ning võib 
suurendada üldsuse teadlikkust Euroopa 
säästvast turismist;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ef) ürituste ja partnerluste lisas 
sätestatud tegevuste, partnerluste ja 
ürituste elluviimine;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eg) algatused selle tagamiseks, et 
seoses COVID-19 pandeemiaga 
taastemeetmeteks eraldatud ELi 
vahendeid kasutataks Euroopa 
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raudteeinfrastruktuuri ulatuslikuks 
laiendamiseks ja parandamiseks ning et 
liikmesriigid võtaksid täielikult kasutusele 
Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi 
(ERTMS) nii veeremi kui ka 
infrastruktuuri osas, tõhustaksid 
mürakaitset ja tugevdaksid kontaktliine, et 
parandada uksest ukseni liikuvust.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta tegevuses osalemise 
korraldamise eest liikmesriigi tasandil 
vastutavad liikmesriigid. Selleks määravad 
liikmesriigid oma koordinaatorid. 
Liikmesriikide koordinaatorid tagavad 
asjakohase tegevuse koordineerimise 
liikmesriigi tasandil.

Euroopa aasta tegevuses osalemise 
korraldamise eest liikmesriigi tasandil 
vastutavad liikmesriigid. Selleks määravad 
liikmesriigid riikliku koordinaatori ning 
eraldavad tema ülesannete täitmiseks 
piisavad rahalised vahendid ja 
inimressursid. Liikmesriikide 
koordinaatorid tagavad asjakohase 
tegevuse koordineerimise liikmesriigi 
tasandil ja loovad seose koordineerimisega 
liidu tasandil. Riiklikud koordinaatorid 
valitakse lähtuvalt nende tõendatud 
pühendumusest raudtee arendamisele 
Euroopas.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad asjaomased 
koordinaatorid, võttes arvesse oma 
poliitilist struktuuri ja volituste jaotust.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab regulaarselt 
sidusrühmade ja raudteetranspordi 
valdkonnas tegutsevate organisatsioonide 
või asutuste, sealhulgas olemasolevate 
rahvusvaheliste võrgustike ja asjaomaste 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
noorteorganisatsioonide ja kogukondade 
esindajate kohtumisi, et need aitaksid tal 
ellu viia Euroopa aasta ettevõtmisi liidu 
tasandil.

Komisjon korraldab regulaarselt kõigi 
sidusrühmade ja raudteetranspordi 
valdkonnas tegutsevate organisatsioonide 
või asutuste, sealhulgas olemasolevate 
rahvusvaheliste võrgustike, asjaomaste 
valitsusväliste organisatsioonide, 
ülikoolide ja tehnoloogiakeskuste, ning 
noorteorganisatsioonide, puudega inimesi 
ja piiratud liikumisvõimega inimesi 
esindavate organisatsioonide ja 
kogukondade esindajate kohtumisi, et need 
aitaksid tal ellu viia Euroopa aasta 
ettevõtmisi liidu tasandil. Komisjon 
kasutab samu kohtumisi selleks, et 
edendada üleeuroopalist arutelu 
raudteepoliitika, takistuste, süsinikuheite 
vähendamise potentsiaali ning sotsiaalselt 
ja keskkonnaalaselt kestliku 
liikuvuspoliitika üle, et tulevased 
seadusandlikud ideed põhineksid sellel 
panusel.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6a
Eelarve

Käesoleva otsuse rakendamise 
rahastamispakett ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2022 
on 16 miljonit eurot. Euroopa Parlament 
ja nõukogu määravad iga-aastased 
eraldised kindlaks vastavalt 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sätestatud piirmääradele.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa
Üritused ja partnerlused
Partnerlustega toetatakse mitmeid eri 
tegevusi Euroopa raudteeaasta 
elluviimiseks kodanikele mõeldud ürituste 
kaudu. Käesolevas lisas esitatakse 
mitteammendav loetelu üritustest, mis 
viiakse läbi Euroopa raudteeaasta jooksul 
ja mida toetatakse mitmesuguste 
partnerlustega vastavalt nende 
kohaldamisalale.
Euroopa aasta jooksul korraldatakse 
vastavalt võimalustele järgmisi 
partnerlusi, üritusi või tegevusi:
– partnerlussuhted filmifestivalidega kogu 
Euroopas, et juhtida tähelepanu raudtee 
olulisele kohale filmitootmises; koostöö 
Euroopa raudteemuuseumidega ja 
olemasolevate kultuuriüritustega, nagu 
filmifestivalid ja kunstinäitused;
– partnerlus Euroopa Liidu 
Raudteeametiga, et rõhutada:
i) sektori saavutusi Euroopas;
ii) sektori osalejate, eelkõige 
raudteetöötajate oskusteavet;
iii) raudtee eeliseid ohutuse ja 
keskkonnakaitse seisukohast ning
iv) karjäärivõimalusi õpilastele, 
üliõpilastele ja praktikantidele;
– raudteemuuseumide kasutamine 
Euroopa aasta sõnumite edastamiseks;
– liikuvad näituserongid liidus, et 
teavitada üldsust Euroopa aasta 
eesmärkidest ja rõhutada selle paljude 
sõnumite atraktiivsust;
– Inter-Raili rongipiletite pakkumine 
noortele seoses Erasmuse õpingute või 
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konkurssidega, et laiendada Euroopa 
aasta haaret;
– raudteejaamade potentsiaali 
ärakasutamine kunstipaikade, 
urbanistlike kohtumispunktide ning 
majandus-, kultuuri- ja 
kodanikukeskustena.
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SELETUSKIRI

Raportöör väljendab heameelt komisjoni käesoleva ettepaneku üle, millega kuulutatakse 
2021. aasta Euroopa raudteeaastaks ja soovitakse edendada raudteetransporti kooskõlas teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta esitatud säästva ja aruka liikuvuse eesmärkidega. 
Transport põhjustab veerandi ELi kasvuhoonegaaside heitest ja see osa kasvab jätkuvalt. 
Kliimaneutraalsuse saavutamiseks tuleb transpordist pärinevat heidet vähendada 2050. aastaks 
90 %. Lisaks tuleb kooskõlas Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskavaga suunata 
keskmise pikkusega ja linnadevahelise reisijateveo puhul 50 % turuosast maanteelt 
raudteetranspordile, samas kui kaubaveosektoris peaks 2030. aastaks 30 % maantee-
kaubaveost minema üle muudele transpordiliikidele, näiteks raudtee- või veetranspordile, ja 
2050. aastaks üle 50 %.

Üks Euroopa rohelise kokkuleppe edu võtmeid on tähelepanu ja jõupingutuste suunamine 
raudteele: rongid peaksid olema taskukohasemad, sagedasemad, paremini ühendatud ja 
energiatõhusamad. Raudteetranspordil peab olema oluline roll transpordist tuleneva heite 
vähendamise kiirendamisel, kuna see on üks kõige keskkonnahoidlikumaid ja 
energiatõhusamaid transpordiliike. See on enamjaolt elektrifitseeritud, kasutab järjest rohkem 
taastuvenergiat ja paiskab õhku palju vähem süsihappegaasi kui samaväärne maantee- või 
lennutransport. Lisaks on see üks ohutumaid transpordiliike ning ühendab inimesi ja ettevõtteid 
kogu ELis. Hoolimata nendest selgetest eelistest on raudtee muude transpordiliikidega, 
eelkõige lennundusega võrreldes siiski oluliselt ebasoodsamas olukorras. Lennuettevõtjad on 
vabastatud lennukikütuse maksust ja neile eraldatakse heitkogustega kauplemise süsteemi 
raames suurel hulgal tasuta saastekvoote. Need eelised tähendavad sageli, et isegi lühikeste 
vahemaade puhul on raudtee ebasoodsamas olukorras võrreldes lennundusega, mis pakub 
vaatamata suurele kliimamõjule konkurentsivõimelisema hinnaga lühimaalende.

Raportöör ei toeta mitte ainult ettepanekut „Euroopa raudteeaasta 2021“, vaid julgustab ka 
komisjoni olema ambitsioonikam. Meie ühiskond vajab üleminekut maanteetranspordilt ja 
lennunduselt raudteele. See nõuab investeeringuid raudteetaristu läbilaskevõimesse – nii võrgu 
laiendamist kui ka selliste digitaalsete liikluskorraldustehnoloogiate nagu ERTMS 
kasutuselevõttu. 
Isegi kui COVID-19 põhjustatud ülemaailmse tervisekriisi tõttu on elu meie riikides peaaegu 
seiskunud, on raudtee- ja linnaraudteesüsteemid taganud jätkuvalt kaupade ringluse ja 
põhiteenuste jätkumise, sealhulgas reisijatele, kes töötavad nn olulistel kutsealadel.

Raportöör nõuab ühistranspordi parandamist säästva linnaplaneerimise abil, et leida 
pehmemaid liikuvuslahendusi. See on võimalik saavutada tulemusliku transpordi 
hinnakujunduse süsteemi ja taskukohaste rongipiletite abil, et parandada liiklusmustreid ning 
edendada reisijate ja logistikaettevõtjate kestlikke transpordiliikide valikuid.

Raportöör soovib luua koostööalti keskkonna, et teha koostööd raudteeveo-ettevõtjatega ja luua 
ELis lõpuks otsepiletite süsteem, eelkõige piiriüleste reiside jaoks, mis võimaldaks reisijatel 
kasutada oma õigusi, kui nad jäävad ühendusreisist maha hilinemise tõttu reisi varasemas 
etapis. 

Raportöör juhib tähelepanu ka öörongide taaselustamise ja piirkondlike ühenduste loomise 
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tähtsusele kogu ELis. See nõuab investeeringuid öörongide veeremisse ja taristusse ning 
marsruutide taastamist, et muuta need taas elujõuliseks ja taskukohaseks alternatiiviks Euroopa 
sihtkohtadesse suunduvatele reisijatele, nii nagu see oli varem. Sellega seoses kutsub raportöör 
komisjoni üles edendama Euroopa aasta jooksul maksimaalselt olemasolevat ELi öörongide 
võrgustikku ja tegema algatusi, mille puhul piiriüleselt liikuvad öörongid kannavad ELi 
visuaalset identiteeti.

Raudteesektori tõeline „taassünd“ nõuab rahastamise keskendamist eelkõige puuduvate 
piirkondlike piiriüleste raudteeühenduste loomisele ja taastamisele, olemasolevate liinide, 
sildade ja tunnelite hooldamisele ja ajakohastamisele ning selliste kasutusest kõrvaldatud 
liinide taastamisele, kus reisijate- ja kaubavedu on võimalik raudteele üle viia; rahastamine 
peaks toetama keskkonnahoidliku transpordi alaseid teadusuuringuid ja innovatsiooni ning see 
tuleks suunata säästvale, mitmeliigilisele ja arukale liikuvusele, kusjuures raudtee peab olema 
Euroopa liikuvusstrateegia keskmes ja rahastamise eeltingimus.

Raportöör on kindlal veendumusel, et tänu kogu Euroopas toimuvatele projektidele, 
aruteludele, üritustele ja näitustele suudab Euroopa raudteeaasta 2021 suurendada raudtee 
nähtavust ja propageerida seda kui atraktiivset ja kestlikku liikumisviisi kodanikele, 
ettevõtjatele ja ametiasutustele. 

Raudtee annab panuse ELi majandusse ja töökohtade loomisse ning toob kohalikele 
kogukondadele muud kasu, samuti aitab see kaasa liidu siseturu integreerimisele. Euroopa aasta 
käigus tutvustatakse raudteed kui säästvat, kaasaegset ja ohutut transpordiliiki ning see peab 
jõudma laiema üldsuseni, edendades ühtekuuluvust ja sotsiaalset kaasatust, keskendudes 
eelkõige noortele ja puuetega inimestele. 
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REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa raudteeaasta 
(2021) kohta
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Arvamuse koostaja: Martina Michels

LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon tegi 4. märtsil 2020 ettepaneku nimetada 2021. aasta Euroopa 
raudteeaastaks, et edendada rongiliiklust kui säästvat, uuenduslikku ja ohutut transpordiviisi. 
Selleks korraldatakse riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil üritusi, kampaaniaid ja 
algatusi.

11. detsembri 2019. aasta teatises esitas komisjon Euroopa rohelise kokkuleppe, mille 
eesmärk on saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Kuna transport tekitab veerandi ELi 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, on raudteesektoril selle eesmärgi saavutamisel oluline roll.

Seepärast uurib komisjon säästval ja arukal liikuvusel põhinevat strateegiat, seades 
prioriteediks viia oluline osa sisemaisest kaubaveost, mis praegu toimub 75% ulatuses 
maanteedel, üle raudteele ja siseveeteedele. 

COVID-19 puhang on mõjutanud kogu ELi, avaldades suurt mõju liidu transpordile ja 
ühenduvusele. Euroopa raudteeaasta võiks anda võimaluse alustada konstruktiivset arutelu 
kõigi transpordiliikide tulevikuülesannete ning transporditöötajate ja reisijate tervise kaitseks 
vajalike meetmete üle.

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle kuulutada 2021. aasta Euroopa 
raudteeaastaks ja eesmärgi üle ergutada ja toetada liidu, liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike asutuste ning muude organisatsioonide jõupingutusi rongireisijate ja raudteel 
veetavate kaupade osakaalu suurendamiseks.

Arvamuse koostaja on veendunud, et säästvate, keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
transpordiliikide väljatöötamine ja edendamine on ELi kliimamuutuste vastase võitluse 
strateegia oluline osa. Sellega seoses rõhutab ta ühtekuuluvuspoliitika olulist rolli ELi sise- ja 
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piiriüleste raudteevõrkude parandamisel, eelkõige vähem arenenud piirkondades.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et Euroopa raudteeaasta annab hea võimaluse kaaluda 
strateegiaid ELi raudteepoliitika tõhustamiseks, eelkõige maapiirkondades ja piirialadel, kus 
jätkub kohalike raudteevõrkude ja raudteejaamade sulgemine. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata eakate ja ebasoodsas olukorras inimeste juurdepääsule, reisijate õiguste 
parandamisele, paremale broneerimis- ja piletisüsteemile ning taristusse ja teenustesse 
investeerimisele.

Arvamuse koostaja arvates peaks raudteetransport olema tõeline alternatiiv eratranspordile 
ning lühikestele ja keskmise pikkusega lendudele. Raudtee piiriülene iseloom lähendab 
kodanikke ning võimaldab neil liidu mitmekesisust ja kultuurilist rikkust tundma õppida. 
Raudtee piiriülene mõõde peaks edendama ka sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, eelkõige 2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide raames, millega 
püütakse luua keskkonnahoidlikum ja paremini ühendatud Euroopa.

Arvamuse koostaja veendumust mööda võiks Euroopa raudteeaasta 2021 ühtlasi suurendada 
arusaamist, et raudteed, eelkõige selle digitaalset taristut ja teenuseid, tuleb kõigis 
liikmesriikides ajakohastada. 

Ta teeb ettepaneku võtta Euroopa raudteeaasta eesmärkide saavutamiseks uusi konkreetseid 
meetmeid, sealhulgas kohalike, piirkondlike ja piirkondadevaheliste reisi- ja 
kaubarongiliinide taaskäivitamine, kõiki liikmesriike ja naaberriike hõlmava Euroopa 
öörongivõrgu taastamine, ning ühtse piletimüügisüsteemi väljatöötamine, mis kehtib kõigis 
liikmesriikides ja kõigile liidus tegutsevatele raudtee-ettevõtjatele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 11. detsembri 2019. aasta teatises15 
esitas komisjon Euroopa Liidu ja selle 
kodanike jaoks Euroopa rohelise 
kokkuleppe. Euroopa roheline kokkulepe 
on uue majanduskasvu strateegiaga, mille 
eesmärk on muuta EL õiglaseks ja 
jõukaks, nüüdisaegse, ressursitõhusa ja 

(1) 11. detsembri 2019. aasta teatises15 
esitas komisjon Euroopa Liidu ja selle 
kodanike jaoks Euroopa rohelise 
kokkuleppe. Euroopa roheline kokkulepe ei 
ole mitte üksnes tõhustatud 
kliimapoliitika, vaid uus integreeritud ja 
kaasav majanduskasvu strateegia, mille 
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konkurentsivõimelise majandusega 
ühiskonnaks, kus 2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud.

keskkonnaeesmärgiks on kujundada 
ümber liidu majandus ja ühiskond ning 
muuta need keskkonnasäästlikuks, 
kaitstes sotsiaalseid õigusi ja parandades 
liidu kõigi kodanike elu. Ühtlasi on 
strateegia eesmärk muuta liit õiglaseks ja 
jõukaks, nüüdisaegse, ressursitõhusa ja 
konkurentsivõimelise sotsiaalmajandusega 
ühiskonnaks, mille puhul on põhirõhk 
töökohtade loomisel ja töövõimalustel 
ning kus 2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majandus- ja kestlik areng on 
ressursikasutusest lahutatud. Euroopa 
rohelises kokkuleppes tunnistatakse 
vajadust tõhusate ja järkjärguliste 
meetmete järele, et neutraliseerida 
kliimamuutustest tulenev otsene oht ja 
võetavate meetmete mõju.

__________________ __________________
15 Komisjoni 11. detsembri 2019. aasta 
teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa roheline 
kokkulepe“ (COM(2019) 640 final).

15 Komisjoni 11. detsembri 2019. aasta 
teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa roheline 
kokkulepe“ (COM(2019) 640 final).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Arvestades, et COVID-19 
pandeemia tagajärjel Euroopas toimunud 
ühiskondlikud muutused ning nende 
mõju tervishoiule ja majandusele, 
sealhulgas võimalik mõju siseturule 
seoses kaupade ja inimeste vaba 
liikumisega, näitavad, et tähelepanu 
tuleks pöörata pandeemia ajal häiritud 
sideühenduste parandamisele ning 
tegeleda selle võimalike järelmõjudega.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes16 kinnitati eesmärk 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne 
Euroopa Liit.

(2) Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes16 kinnitati eesmärk 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne Euroopa Liit.

__________________ __________________
16 Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 2019. 
aasta järeldused.

16 Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 2019. 
aasta järeldused.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlament kiitis 15. 
jaanuari 2020. aasta resolutsioonis17 heaks 
komisjoni teatise „Euroopa roheline 
kokkulepe“ ja tunnistas, et 
kliimaneutraalsele majandusele tuleb üle 
minna hiljemalt 2050. aastaks.

(3) Euroopa Parlament kiitis 15. 
jaanuari 2020. aasta resolutsioonis17 heaks 
komisjoni teatise „Euroopa roheline 
kokkulepe“, milles rõhutati tungivat 
vajadust võtta ulatuslikke meetmeid 
kliimamuutuste ja 
keskkonnaprobleemidega tegelemiseks, et 
piirata ülemaailmset soojenemist kuni 1,5 
°C-ni, ja tunnistas, et kliimaneutraalsele 
majandusele tuleb üle minna hiljemalt 
2050. aastaks. Samuti kutsuti 
resolutsioonis üles korrigeerima ülespoole 
liidu eesmärki vähendada 2030. aastaks 
liidu tekitatavate kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid.

__________________ __________________
17 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. 
aasta resolutsioon Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)).

17 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. 
aasta resolutsioon Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)).

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas eesmärkidega, mis on 
esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, on vaja muuta 
liidu majandust ja uuesti läbi mõelda 
poliitika, eelkõige transpordi ja liikuvuse 
valdkonnas, mis tähendab kiiremat 
üleminekut säästvale ja arukale liikuvusele. 
Transport põhjustab veerandi liidu 
kasvuhoonegaaside heitest ja see osa 
kasvab jätkuvalt. Kliimaneutraalsuse 
saavutamiseks tuleb transpordist pärinevat 
heidet vähendada 2050. aastaks 90 %. 
Säästva transpordi saavutamine tähendab 
kasutajate esikohale seadmist ning neile 
nende praeguste liikumisharjumuste 
asemele taskukohasemate, paremini 
juurdepääsetavate, tervislikumate ja 
puhtamate alternatiivide pakkumist. 
Euroopa roheline kokkulepe eeldab, et 
nende probleemide lahendamiseks 
kiirendatakse üleminekut säästvale ja 
arukale liikuvusele. Eelkõige peaks oluline 
osa praegu 75 % ulatuses mööda maanteed 
toimuvast sisemaisest kaubaveost minema 
üle raudteele ja siseveeteedele.

(4) Kooskõlas eesmärkidega, mis on 
esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, on vaja muuta 
liidu majandust ja tööstust ning uuesti läbi 
mõelda taristuga seonduv poliitika ja 
sellesse tehtavad investeeringud, eelkõige 
transpordi ja liikuvuse valdkonnas. Selline 
muutus eeldab, et kiirendatakse 
üleminekut säästvale, heiteta, 
mitmeliigilisele ja arukale liikuvusele, 
seejuures peab kõikide liikuvus- ja 
transpordistrateegiate raskuskese olema 
rongiliiklusel. Transport põhjustab 
veerandi liidu kasvuhoonegaaside heitest ja 
see osa kasvab jätkuvalt. 
Kliimaneutraalsuse võimalikult kiireks 
saavutamiseks tuleb transpordist pärinevat 
heidet kogu liidus vähendada hiljemalt 
2050. aastaks 90 %. Säästva transpordi 
saavutamine tähendab kasutajate esikohale 
seadmist ning neile nende praeguste 
liikumisharjumuste asemele 
taskukohasemate, kõigile 
juurdepääsetavate, tervislikumate ja 
puhtamate valikute ja alternatiivide 
pakkumist, ning nende liiklejate 
tunnustamist, kes juba kasutavad 
säästlikke liikumisviise, nagu jalgrattasõit 
ja kõndimine. Euroopa roheline kokkulepe 
eeldab, et nende probleemide 
lahendamiseks kiirendatakse üleminekut 
säästvale, mitmeliigilisele ja arukale 
liikuvusele. Eelkõige peaks oluline osa 
praegu 75 % ulatuses mööda maanteed 
toimuvast sisemaisest kaubaveost minema 
üle raudteele ja siseveeteedele, samas ei 
tohiks eesmärgiks seada jõgede täiendavat 
kanaliseerimist või süvendamist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Raudteel on oluline roll 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisel 
2050. aastaks. See on üks 
keskkonnahoidlikumaid ja 
energiatõhusamaid transpordiliike. Raudtee 
on enamjaolt elektrifitseeritud ja paiskab 
õhku palju vähem süsihappegaasi kui 
samaväärne maantee- või lennutransport 
ning see on ainus transpordiliik, mille 
puhul on kasvuhoonegaaside ja CO2 heide 
alates 1990. aastast pidevalt vähenenud. 
Lisaks on aastatel 1990–201618 raudtee 
energiatarbimine vähenenud ja üha enam 
kasutatakse taastuvaid energiaallikaid.

(5) Liikuvus on Euroopa rohelise 
kokkuleppe üks alustala ning raudteel on 
oluline roll liidu majanduse CO2-heite 
vähendamisel ja kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamisel hiljemalt 2050. 
aastaks. See on üks 
keskkonnahoidlikumaid ja 
energiatõhusamaid transpordiliike. Raudtee 
on enamjaolt elektrifitseeritud ja paiskab 
õhku palju vähem süsihappegaasi kui 
samaväärne maantee- või lennutransport 
ning see on ainus transpordiliik, mille 
puhul on kasvuhoonegaaside ja CO2 heide 
alates 1990. aastast pidevalt vähenenud. 
Lisaks on aastatel 1990–201618 raudtee 
energiatarbimine vähenenud ja üha enam 
kasutatakse taastuvaid energiaallikaid. 
Sellist suundumust tuleks seetõttu toetada 
taastuvenergia edendamisega.

__________________ __________________
18 Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi 
statistika käsiraamat „ELi 
transpordistatistika 2019“ (allikas: 
Eurostat)

18 Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi 
statistika käsiraamat „ELi 
transpordistatistika 2019“ (allikas: 
Eurostat)

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Pariisi kokkuleppest ja rohelisest 
kokkuleppest tulenevate liidu kohustuste 
täitmisel on seatud eesmärkide 
elluviimisel ja saavutamisel võtmeroll 
piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel 
ning avaliku sektori asutustel koostöös 
raudteesektoriga. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
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Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Taastuvenergia suurema 
kasutamisega raudteesektoris peab 
kaasnema sellise õiglase ülemineku 
strateegia, milles võetakse arvesse 
vajadust kvaliteetse, taskukohase ja 
kättesaadava transpordiühenduse järele 
ning töötajate õiguste kaitset.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5c) Transpordi valdkonnas 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamiseks on oluline teadus- ja 
arendustegevuse, tööstuse, liikmesriikide 
ja nende piirkondade vaheline partnerlus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5d) Säästvate, keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate transpordiliikide 
väljatöötamine ja täiustamine on ELi 
kliimamuutuste vastase võitluse oluline 
osa. Kuna liit pakub fondide ja vahendite 
kaudu toetust raudteetaristusse 
investeerimiseks, mõjutab ta otseselt 
raudteetranspordi edendamist ning see 
potentsiaal tuleks täiel määral ära 
kasutada. Arvestades liikmesriikide 
raudteevõrkude ja nendega seotud 
taristute märkimisväärseid erinevusi, on 
kõikides piirkondades, eelkõige vähem 
arenenud ja maapiirkondades, 
ühtekuuluvuspoliitikal oluline roll 
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liidusiseste ja piiriüleste raudteevõrkude 
parandamisel. Ühtekuuluvuspoliitikas on 
jätkuvalt olulisel kohal investeeringud, 
mis on suunatud keskkonnahoidlikumale 
Euroopale kõigi jaoks. Sellest tulenevalt 
on oluline kaasata kohalikud, 
piirkondlikud ja riiklikud ametiasutused 
aruteludesse mitmeaastase kavandamise, 
raudteetaristu digitaliseerimise ja 
moderniseerimise projektide üle ning 
avaliku ja erasektori investeeringute 
üldise parandamise üle piirkondades ning 
soodustada piiriülest koostööd kohalike, 
piirkondlike ja riiklike ametiasutuste 
vahel. Kohaliku majanduse arengule 
võiksid kestlikud, nüüdisaegsed ja 
elektrifitseeritud raudteeteenused kasuks 
tulla. Raudteetranspordi 
ajakohastamiseks on aga vaja 
lisavahendeid ning seejuures tuleb erilist 
tähelepanu pöörata transporditaristusse 
avaliku sektori investeeringute tegemisele, 
mis tõhustab liidu kliimaeesmärkide 
saavutamist, innovatsiooni, ohutust, 
inimväärset, keskkonnahoidlikku ja 
kaasaegset tööhõivet ning efektiivsust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liidu peamiste transporditeede 
ühendamisega ELi äärepoolsemate 
piirkondade ja aladega aitab raudteesektor 
kaasa sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamisele.

(6) Liidu peamiste ja kõrvalisemate 
transporditeede ühendamisega ELi 
äärepoolsemate piirkondade ja aladega, 
maapiirkondade omavahelise ja 
linnaaladega ühendamisega ning 
puuduvate piiriüleste ühenduste 
rajamisega on raudteesektoril oluline roll 
säästva transpordi ja turismi valdkonnas, 
ühtlasi aitab raudteesektor tugevdada 
sotsiaalset, majanduslikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust. 
Raudteetranspordil on arengus ja 
liikuvuse suurendamisel keskne roll ning 
see aitab peatada elanikkonna väljavoolu 



PE652.338v02-00 36/75 RR\1215801ET.docx

ET

liidu maapiirkondadest ja vähem 
arenenud piirkondadest, samas on rong 
otstarbekas transpordivahend. Ent 
paremate raudteeühenduste loomine ja 
raudteetranspordi osakaalu 
suurendamine on endiselt keeruline 
ülesanne. Vähem kasumlikke kohalikke 
raudteevõrke ja raudteejaamu ei tohiks 
sulgeda, kindlasti mitte maapiirkondades 
ega piirialadel. Investeerimine võrku, 
veeremisse ja teenustesse on liikmesriigiti 
väga erinev. Seepärast tuleks uurida ja 
edendada strateegiaid ja kavasid liidu 
raudteepoliitika ja -võrkude edasiseks 
parandamiseks, et digitaliseerida 
ühistransport ja taastada ühendused ning 
viia lõpule puuduvate ühenduste 
rajamine, uuendades, elektrifitseerides ja 
ajakohastades veeremit ning edendades 
raudteeveo-ettevõtjate koostööd.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuigi rongireisijate osakaal liidu 
maismaatranspordis on alates 2007. aastast 
vaid veidi suurenenud, on kaubaveo 
osakaal vähenenud. Tõelise ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomisel on endiselt palju 
takistusi, sealhulgas seoses vajadusega 
vähendada müra. Nende takistuste 
ületamine koos kulude vähendamise ja 
kiirendatud innovatsiooniga võimaldab 
raudteel täielikult ära kasutada oma 
potentsiaali. Seetõttu on vaja 
raudteetransporti veelgi hoogustada, et 
muuta see atraktiivsemaks nii reisijate kui 
ka ettevõtjate jaoks.

(7) Kuigi rongireisijate osakaal liidu 
maismaatranspordis on alates 2007. aastast 
vaid veidi suurenenud, on kaubaveo 
osakaal vähenenud. Transpordipoliitikat 
käsitlevas komisjoni 2011. aasta valges 
raamatus vedude ümbersuunamisega 
seotud eesmärkide saavutamiseks peab 
maantee- ja raudteekaubaveo konkurents 
olema õiglane ja tasakaalustatud ning 
tuleb täielikult arvesse võtta transpordi 
väliskulusid, et suuta saavutada Euroopa 
rohelise kokkuleppe eesmärgid. Tõelise 
ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisel 
on endiselt palju takistusi, millel on 
reaalne ja ulatuslik mõju 
raudteetranspordi konkurentsivõimele ja 
atraktiivsusele, sellisteks takistusteks on 
raudteetranspordi üsna kõrged kulud, 
lihtsate ühenduste ja otseühenduste 
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puudumine, raudteetaristu kasutamise 
tasud, raudteeveeremi kasutuselevõtu 
tõkked, kontrollisüsteemide ja 
käitamiseeskirjade paljus ning vajadus 
vähendada müra. Nende takistuste 
ületamine koos kulude vähendamise ja 
kiirendatud innovatsiooniga ning 
ühendvedude suurema ELipoolse 
toetamisega võimaldab raudteel täielikult 
ära kasutada oma potentsiaali. Seetõttu on 
vaja raudteetransporti veelgi hoogustada, et 
muuta see reisijatele, eelkõige noortele 
ning äärealadel ja maapiirkondades 
elavatele inimestele, töötajatele ja 
ettevõtjatele atraktiivsemaks. Sidusama ja 
meeldivama raudteetranspordi tagamiseks 
kogu Euroopas tuleks rõhku panna ka 
reisijate õiguste parandamisele, 
parematele broneerimis- ja 
piletisüsteemidele, 
taristuinvesteeringutele, kogu liidus 
kiireid ja keskkonnasõbralikke ühendusi 
tagavate öörongide arvu suurendamisele, 
kergraudteesüsteemide (nt trammid 
linnapiirkondades) uuesti kasutusele 
võtmisele ning põhimõtte „saastaja 
maksab“ rakendamisele sotsiaalselt 
tasakaalustatud viisil.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Selleks et saavutada Euroopa 
Liidus oma täielik potentsiaal olulise 
tööandjana, peab raudteesektor 
mitmekesistama oma tööjõudu ning 
meelitama ligi eelkõige naisi ja noori 
töötajaid. Oluline on pakkuda 
kasutajatele optimaalseid 
transporditeenuseid, tagades 
raudteetöötajatele seejuures kvaliteetsed 
töötingimused.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et edendada 
raudteetransporti kooskõlas eesmärkidega, 
mis on esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, sealhulgas 
seoses säästva ja aruka liikuvusega, tuleks 
2021. aasta kuulutada Euroopa 
raudteeaastaks. 2021. aasta on liidu 
raudteepoliitika jaoks oluline aasta ja see 
on esimene täisaasta, mil neljanda 
raudteepaketi raames kokku lepitud 
eeskirju rakendatakse kogu liidus; 
eeskirjad puudutavad riigisiseste 
reisijateveoteenuste turu avamist ning kogu 
liidus tegutsevate raudteeveo-ettevõtjate 
kulude ja halduskoormuse vähendamist. 
Mitmes liikmesriigis kasvab üldsuse huvi 
raudteede, sealhulgas öörongide vastu, 
mida näitab ka algatuse „DiscoverEU“ 
populaarsus. Lisaks on rahvusvaheline 
kunstifestival Europalia 2021. aastal 
pühendatud mõjule, mida avaldavad 
raudteed kunstile, ning seejuures 
rõhutatakse raudtee rolli sotsiaalsete, 
majanduslike ja tööstuslike muutuste 
jõulise edendajana,

(8) Selleks et edendada 
raudteetransporti kooskõlas eesmärkidega, 
mis on esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, sealhulgas 
seoses säästva, mitmeliigilise ja aruka 
liikuvusega, ning toetada liitu ÜRO 2030. 
aasta tegevuskava ja kestliku arengu 
eesmärkide täitmisel, tuleks 2021. aasta 
kuulutada Euroopa raudteeaastaks. 2021. 
aasta on liidu raudteepoliitika jaoks oluline 
aasta ja see on esimene täisaasta, mil 
neljanda raudteepaketi raames kokku 
lepitud eeskirju rakendatakse kogu liidus; 
eeskirjad puudutavad riigisiseste 
reisijateveoteenuste turu avamist ning kogu 
liidus tegutsevate raudteeveo-ettevõtjate 
kulude ja halduskoormuse vähendamist. 
Kasvab üldsuse huvi raudteede, 
piirkondadevaheliste ja piirkonnasiseste 
ühenduste ning öörongide vastu, eriti 
noorte seas, mida näitab ka algatuse 
„DiscoverEU“ populaarsus. Lisaks on 
rahvusvaheline kunstifestival Europalia 
2021. aastal pühendatud mõjule, mida 
avaldavad raudteed kunstile, ning seejuures 
rõhutatakse raudtee rolli sotsiaalsete, 
majanduslike ja tööstuslike muutuste 
jõulise edendajana,

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta eesmärk on ergutada ja 
toetada liidu, liikmesriikide, piirkondlike ja 

Euroopa aasta eesmärk on ergutada ja 
toetada liidu, liikmesriikide, piirkondlike ja 
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kohalike asutuste ning muude 
organisatsioonide jõupingutusi 
rongireisijate ja raudteel veetavate kaupade 
osakaalu suurendamiseks. Euroopa aasta 
raames:

kohalike asutuste, valitsusväliste 
organisatsioonide ning muude avaliku ja 
erasektori organisatsioonide jõupingutusi 
rongireisijate ja raudteel veetavate kaupade 
osakaalu suurendamiseks. Euroopa aasta 
raames:

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendatakse raudteed kui säästvat, 
uuenduslikku ja ohutut transpordiliiki, 
rõhutades eelkõige raudtee murrangulist 
rolli, mis aitab saavutada liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärki 2050. aastaks, 
ning kaasates laiemat üldsust, eelkõige 
noori;

(a) edendatakse raudteed kui säästvat, 
taskukohast, juurdepääsetavat, 
uuenduslikku, ohutut ja ühendavat 
transpordiliiki kõigi jaoks, võttes eelkõige 
kasutusele vaiksema, 
keskkonnahoidlikuma ja 
energiatõhusama veeremi, ergutades 
üleeuroopalist arutelu selle üle, kuidas 
arendada raudteetransporti kui tõelist, 
kättesaadavat ja universaalset alternatiivi 
eratranspordile ning lühikestele ja 
keskmise pikkusega lendudele, tagades 
mitmeliigilise ja piirkonna tasandil 
liikuvuse, rõhutades eelkõige murrangulist 
rolli, mis aitab saavutada liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärki hiljemalt 
2050. aastaks, ning kaasates laiemat 
üldsust, eelkõige noori ning inimesi 
äärepoolsemates piirkondades ja 
maapiirkondades, ning raudtee positiivset 
rolli COVID-19 järgsel ja muudest 
kriisidest taastumisel;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rõhutatakse raudtee Euroopa 
piiriülest mõõdet, mis lähendab kodanikke, 
võimaldab neil õppida tundma liitu kogu 

(b) rõhutatakse raudtee Euroopa 
piiriülest mõõdet ning raudtee olulist rolli 
säästva, piirkondliku ja kohaliku 
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selle mitmekesisuses, edendab 
ühtekuuluvust ja aitab integreerida liidu 
siseturgu;

transpordi ja turismi arendamisel ning 
maapiirkondade ja äärealade 
lähendamisel teistele liidu osadele, ühtlasi 
lähendab raudtee inimesi, võimaldab neil 
õppida tundma liitu kogu selle 
mitmekesisuses, on seadnud eesmärgiks 
viia lõpule puuduvate ühenduste rajamise, 
edendab sotsiaalset, majanduslikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust 2020. aasta 
järgse ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
raames, milleks on keskkonnahoidlikum 
ja paremini ühendatud Euroopa tihedas 
koostöös kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste ning kohalike 
kogukondadega, ja aitab integreerida liidu 
siseturgu;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) rõhutatakse pakilist vajadust 
elektripõhise pika- ja lühimaa transpordi 
järele ja selle tähtsust ning vajadust 
parandada transporditaristu ja -teenuste 
kättesaadavust kõigi reisijate jaoks;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(bb) tehakse liidu investeeringuid, et 
taaskäivitada ja ajakohastada 
olemasolevaid, kasutatavaid või kasutuselt 
kõrvaldatud raudteeühendusi ning 
rajatakse puuduvad ühendused piirialade 
vahel nii reisijate- kui ka kaubaveoks;

Muudatusettepanek 20
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendatakse raudtee panust liidu 
majandusse, tööstusse ja ühiskonda, 
hõlmates eelkõige regionaalarengu, 
tööstuse konkurentsivõime, säästva 
turismi, innovatsiooni, tööhõive, hariduse, 
noorte ja kultuuriga seotud aspekte ning 
parandades puuetega inimeste juurdepääsu;

(c) suurendatakse raudtee panust liidu 
majandusse, tööstusse ja ühiskonda, 
hõlmates eelkõige kestliku piirkondliku, 
linna- ja maapiirkondade ning piiriülese 
kohaliku arengu, kliimakaitse, tööstuse 
ülemineku, säästva turismi, innovatsiooni, 
sotsiaalse kaasatuse, sotsiaalselt kestliku 
tööhõive, hariduse, noorte ja kultuuriga 
seotud aspekte ning parandades eakate, 
ebasoodsas olukorras 
elanikkonnarühmade ning puuetega 
inimeste ja piiratud liikumisvõimega 
isikute juurdepääsu;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) aidatakse kaasa raudtee kui liidu ja 
naaberriikide, eelkõige Lääne-Balkani 
riikide vaheliste suhete olulise elemendi 
edendamisele, tuginedes partnerriikide 
huvidele ja vajadustele ning liidu 
asjatundlikkusele raudteetranspordi 
valdkonnas.

(d) aidatakse kaasa raudtee kui liidu ja 
naaberriikide, näiteks Lääne-Balkani, 
idanaabruse riikide ja Ühendkuningriigi 
vaheliste suhete olulise elemendi 
edendamisele, tuginedes partnerriikide, 
piiriäärsete piirkondade ja valdade 
huvidele ja vajadustele ning oskusteabe 
vahetamisele raudteetranspordi 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) tagatakse Euroopa aasta 2021 
pikaajaline mõju konkreetsete projektide 
kujul, mille edendamise ja elluviimisega 
tegelevad järgnevatel aastatel järjekindlalt 
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kõik asjaomased sidusrühmad, nagu ELi 
institutsioonid ja nende asutused, 
raudteeveo-ettevõtjad ning liidu fondide 
haldamise eest vastutavad kohalikud, 
piirkondlikud ja riiklikud asutused;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(db) aidatakse edendada raudteed kui 
vahendit, mis võimaldab liikuvust ning 
esemete ja varustuse ajutist liikumist, et 
võimaldada koostööd ja selle jätkumist 
kultuuri- ja haridusvaldkonnaga seotud 
rühmade vahel, kasutades ära asjaolu, et 
inimeste, esemete ja varustuse ajutine 
liikuvus on hea viis koostöövõimaluste 
väljaselgitamiseks ning heade tavade ja 
oskusteabe jagamiseks;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) algatused ja üritused arutelu 
edendamiseks, teadlikkuse suurendamiseks 
ning kodanike, ettevõtjate ja riigiasutuste 
kaasamise hõlbustamiseks, kasutades 
selleks eri kanaleid ja vahendeid, 
sealhulgas üritused liikmesriikides, et 
muuta raudtee reisijate ja kaubaveo jaoks 
atraktiivsemaks ja võidelda selliselt 
kliimamuutuste vastu;

(a) algatused ja üritused arutelu 
edendamiseks, teadlikkuse suurendamiseks 
ning inimeste, ettevõtjate ja riigiasutuste 
kaasamise hõlbustamiseks, et parandada 
reisitingimusi rongides, koondada 
raudteesektorisse rohkem vahendeid, 
muuta raudtee reisijate ja kaubaveo jaoks 
atraktiivsemaks ning võidelda selliselt 
kliimamuutuste vastu, see hõlmab ka 
rohelise energia kasutamist 
raudteetaristus, regionaalarengus ja 
maakasutusalastes uuringutes. Need 
algatused aitavad samuti parandada 
inimeste liikuvust ning edendada 
kultuurivahetust ja säästvat turismi, 
kasutades selleks eri kanaleid ja vahendeid, 
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sealhulgas üritused liikmesriikides 
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 
tasandil, samuti piirialadel INTERREGi 
programmist rahastatavad Euroopa 
mõõtmega raudteealgatused;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) algatused ja üritused, et 
suurendada teadlikkust raudteesektori 
suutlikkusest seista vastu kohalike 
kogukondade, rannikualade ja 
äärepoolseimate piirkondade eraldatuse 
süvenemisele, edendades vastukaaluks 
nende integratsiooni rohkemate 
linnaalade ja piirkondadega;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ab) üldsuse teadlikkuse tõstmise 
kampaaniad TEN-T potentsiaali kohta 
edendada ühtekuuluvust ning tööstuse ja 
majanduse arengut piirkondades, kuhu 
põhivõrgud ei ulatu, kus projektid ja 
investeeringud peaksid hõlmama 
kvaliteetsete piirkondlike 
raudteetransporditeenuste osutamist ning 
kohalikke ühendusi äärealade ja 
suuremate linna liikumisteede ja 
ökosüsteemide vahel, et edendada 
ühtaegu nii transpordiliikide vahelise 
jaotuse muutmist kui ka sotsiaalset 
ühtekuuluvust;

Muudatusettepanek 27
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ac) algatused, mis kaasavad 
piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi 
aruteludesse mitmeaastase kavandamise, 
raudteetaristu digitaliseerimise ja 
ajakohastamise kavade ning avaliku ja 
erasektori investeeringute ulatusliku 
suurendamise üle piirkondades, kus 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
ning kohalik majandusareng saaksid 
suurt kasu kestlikest, nüüdisaegsetest ja 
elektrifitseeritud raudteeteenustest;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teabe-, näituse-, inspiratsiooni-, 
haridus- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniad, et soodustada muutusi 
reisijate, tarbijate ja ettevõtjate käitumises 
ning ergutada üldsust aktiivselt kaasa 
aitama säästvama transpordiga seotud 
eesmärkide saavutamisele;

(b) teabe-, näituse-, inspiratsiooni-, 
koolitus-, haridus-, sotsiaaltöö- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad, et 
soodustada muutusi reisijate, tarbijate ja 
ettevõtjate käitumises, sealhulgas 
raudteesektoris, ning ergutada üldsust 
aktiivselt kaasa aitama säästvama, 
innovatiivsema, ohutuma ja 
juurdepääsetavama transpordiga seotud 
eesmärkide saavutamisele, ergutades 
inimesi aktiivselt Euroopat avastama;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste, kodanikuühiskonna, 
ettevõtjate ja koolide kogemuste ja heade 
tavade jagamine raudtee kasutamise 

(c) riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste, kodanikuühiskonna, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
ettevõtjate ning ametiühingute ja koolide 
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edendamise ja käitumisharjumuste 
muutmise kohta kõigil tasanditel;

kogemuste ja heade tavade jagamine 
raudtee ohutu kasutamise edendamise ning 
käitumisharjumuste muutmise kohta kõigil 
tasanditel kõigi transpordikasutajate ja -
töötajate lõikes, ning kogemuste jagamine 
praktiliste ja inimlike lahenduste kohta 
seoses puuetega inimeste ja eakate 
optimaalse juurdepääsuga; 
raudteeprojektidele, eelkõige puuduvatele 
piiriülestele ühendustele, 
detsentraliseeritud lähenemisviisidele ja 
piirkondlikule ühenduvusele antud liidu 
rahalise toetuse esiletõstmine;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) uuringute ja innovatsioonitegevuse 
korraldamine ning nende tulemuste 
levitamine Euroopa või liikmesriigi 
tasandil ning

(d) uuringute ja innovatsioonitegevuse 
korraldamine ning nende tulemuste 
levitamine Euroopa või liikmesriigi ja 
piirkonna tasandil, sealhulgas Euroopa 
raudteemagistraalide võrgu ja 
raudteetaristus rohelise energia 
kasutamise kohta, ning selliste uuringute 
korraldamine, mis keskenduvad Euroopa 
rahastamisallikatele ja nendevahelisele 
sünergiale raudteeliinide, eelkõige 
piiriüleste liinidega seotud projektides;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Euroopa aastaga seotud projektide 
ja võrgustike edendamine, sealhulgas 
meedia, sotsiaalvõrgustike ja muude 
internetikogukondade kaudu.

(e) Euroopa aastaga seotud projekte ja 
võrgustikke käsitleva interaktiivse 
kommunikatsiooni edendamine, sealhulgas 
meedia, sotsiaalvõrgustike ja muude 
internetikogukondade kaudu.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) piirkondlikul tasandi uuringute ja 
küsitluste läbiviimine, et hinnata inimeste 
vajadusi raudteetranspordi osas;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(eb) ürituste korraldamine raudtee 
ajaloo- ja kultuuripärandi edendamiseks;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ec) kampaaniate korraldamine, et 
taastada inimeste usaldus avalikkesse 
raudtee reisijatevedudesse;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ed) kampaaniad tööjõu 
mitmekesistamiseks raudteesektoris, 
meelitades ligi eelkõige naisi ja noori 
töötajaid;

Muudatusettepanek 36
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ee) reklaamikampaaniate 
korraldamine juba kasutusele võetud 
keskkonnasõbralike lahenduste 
propageerimiseks;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liit teeb kindlaks ja uurib selliseid 
olulisi projekte ja meetmeid, nagu:
(a) kohalike, piirkondlike ja 
piirkondadevaheliste reisi- ja 
kaubarongiliinide ning kohalike 
raudteejaamade, samuti kohalike 
raudteeliinide ning kiir- ja 
pikamaarongiliinide vaheliste ühenduste 
taastamine ja suurendamine;
(b) selliste oluliste projektide ja 
meetmete kindlakstegemine, mis võivad 
aidata saavutada pikaajalisi eesmärke, 
nagu üleeuroopalised ühised 
jõupingutused, et edendada investeerimist 
raudteemagistraalidesse, terminalidesse ja 
veeremisse, mida tuleks käsitada 
transpordiliikide vahelise jaotuse 
muutmise saavutamise optimaalse 
variandina, mis edendab piirkondlikku 
ühtekuuluvust ja kaubaveo CO2 heite 
vähendamist, ning selliste projektide 
propageerimine eri tasanditel;
(c) Euroopa ühine jõupingutus, et 
taastada taskukohaste hindadega 
nüüdisaegne öörongiliinide võrk, mis 
ulatuks kõikidesse liikmesriikidesse ja 
naaberriikidesse;
(d) Euroopa raudteede jaoks ühtse 
pileti broneerimise ja sooduspiletite 
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süsteemi väljatöötamine, mis võimaldab 
tarbijal osta mis tahes Euroopa jaamast 
pileti mis tahes teise jaama, sõltumata 
raudtee-ettevõtjast, kusjuures oleksid 
tagatud reisijaõigused ja kõige soodsam 
hind;
(e) kestlikud pikaajalised tasuta 
kohaliku transpordi mudelid;
(f) raudteede edendamine riigi 
tasandil käibemaksu soodusmäärade abil;
(g) keskkonnahoidlike, uuenduslike, 
digitaalsete, ohutute ja juurdepääsetavate 
raudteevõrkude ja -teenuste eesmärkide 
lõimimine liidu tööstusstrateegiasse, 
milles võetaks arvesse raudtee rolli 
ühtekuuluvuse, kvalifitseeritud ja 
inimväärse tööhõive ning 
kultuurivahetuse valdkonnas;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu institutsioonid ja asutused 
ning liikmesriigid võivad lõikes 1 osutatud 
tegevuste edendamisel vastavalt kas liidu 
või liikmesriigi tasandil viidata Euroopa 
aastale ja kasutada selle visuaalset 
identiteeti.

2. Liidu institutsioonid ja asutused 
ning liikmesriigid viitavad lõikes 1 
osutatud tegevuste edendamisel vastavalt 
kas liidu või liikmesriigi tasandil Euroopa 
aastale ja kasutavad selle visuaalset 
identiteeti ning komisjon tagab, et kõigis 
propageerimise etappides viidatakse 
nõuetekohaselt Euroopa aasta raames 
projektide ja algatuste rahastamiseks 
antavale Euroopa Liidu toetusele.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta tegevuses osalemise Euroopa aasta tegevuses osalemise 
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korraldamise eest liikmesriigi tasandil 
vastutavad liikmesriigid. Selleks määravad 
liikmesriigid oma koordinaatorid. 
Liikmesriikide koordinaatorid tagavad 
asjakohase tegevuse koordineerimise 
liikmesriigi tasandil.

korraldamise eest liikmesriigi tasandil 
vastutavad liikmesriigid. Selleks määravad 
liikmesriigid riiklikud koordinaatorid ning 
vajaduse korral piirkondlikud ja 
kohalikud allkoordinaatorid. Riiklikud 
koordinaatorid tagavad kooskõlas 
allkoordinaatoritega, juhul kui need on 
ametisse nimetatud, asjakohase tegevuse 
koordineerimise liikmesriigi tasandil.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon korraldab regulaarselt 
liikmesriikide koordinaatorite kohtumisi, et 
kooskõlastada Euroopa aasta korraldamist. 
Sellistel kohtumistel vahetatakse ka teavet 
Euroopa aasta elluviimise kohta 
liikmesriigi ja liidu tasandil; Euroopa 
Parlamendi esindajad saavad neil 
koosolekutel osaleda vaatlejatena.

1. Komisjon korraldab regulaarselt 
liikmesriikide koordinaatorite kohtumisi 
ning kaasab piirkondliku ja kohaliku 
tasandi osalejaid, et kooskõlastada 
Euroopa aasta korraldamist. Sellised 
kohtumised võimaldavad vahetada ka 
teavet Euroopa aasta elluviimise kohta 
piirkondlikul, liikmesriigi ja liidu tasandil; 
nendes vahetustes kutsutakse osalema 
Euroopa Parlamendi, Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa 
Regioonide Komitee esindajaid.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa aasta kooskõlastamisel 
liidu tasandil järgitakse valdkonnaülest 
käsitlust, et tekitada sünergiat liidu eri 
programmide ja raudteetranspordi 
valdkonna või raudteesektori jaoks oluliste 
projektide rahastamise algatuste vahel.

2. Euroopa aasta kooskõlastamisel 
liidu tasandil järgitakse valdkonnaülest 
käsitlust, et leida juba toimivat ja tekitada 
uut ja kestlikku sünergiat liidu eri 
programmide ja algatuste vahel, millega 
rahastatakse raudteetranspordi valdkonda 
kuuluvaid või raudteesektori jaoks olulisi 
projekte, pidades silmas, et 
lisaeesmärkideks on vaja ka 
lisavahendeid, mitte üksnes 
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ümberjaotamist.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab regulaarselt 
sidusrühmade ja raudteetranspordi 
valdkonnas tegutsevate organisatsioonide 
või asutuste, sealhulgas olemasolevate 
rahvusvaheliste võrgustike ja asjaomaste 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
noorteorganisatsioonide ja kogukondade 
esindajate kohtumisi, et need aitaksid tal 
ellu viia Euroopa aasta ettevõtmisi liidu 
tasandil.

Komisjon korraldab regulaarselt 
sidusrühmade ja raudteetranspordi 
valdkonnas tegutsevate organisatsioonide 
või asutuste, sealhulgas olemasolevate 
rahvusvaheliste ja piirkondadevaheliste 
võrgustike, asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide, sotsiaalpartnerite ning 
noorteorganisatsioonide ja kogukondade 
esindajate kohtumisi, et need aitaksid tal 
ellu viia Euroopa aasta ettevõtmisi liidu 
tasandil.
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KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa raudteeaasta 
(2021) kohta
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Arvamuse koostaja: Dace Melbārde

LÜHISELGITUS

Raudtee on olnud Euroopa jaoks tähtis juba üle 150 aasta, võimaldades selle aja jooksul 
enneolematut liikuvust ja pakkudes inimestele uusi võimalusi, suurendades kaubavahetust, 
aidates ettevõtetel kasvada ja edendades riikide majandusarengut. Tänapäeval on raudtee sama 
oluline kui kunagi varem, olles üks ohutumaid, keskkonnahoidlikumaid ja tõhusamaid 
transpordiliike. Raudtee tähtsuse, sealhulgas ka liidu kliimaeesmärkide saavutamise 
potentsiaali rõhutamiseks teeb komisjon ettepaneku nimetada 2021. aasta Euroopa 
raudteeaastaks ning korraldada mitmeid Euroopa aasta algatusega seotud teavitus- ja 
kodanikutegevusi. 

Raportöör jagab komisjoni seisukohta, et raudtee ja selle keskkonnahoidlikud omadused on 
olulised. Siiski on selle transpordiliigiga seotud täiendavaid aspekte, mis väärivad tähelepanu. 

Olukorras, kus tuleb teha jõupingutusi reisijate arvu suurendamiseks, on sama oluline pöörata 
tähelepanu põhivõrgule ja -teenustele. Sugugi mitte kõigil mandri-Euroopa liikmesriikidel ei 
ole raudteeühendust ülejäänud Euroopaga ega selleks vajalikku taristutki. Rongiga sõitmise 
üheks eeltingimuseks on eelkõige sellise võimaluse olemasolu. Oma Euroopa raudteevõrku 
integreerimata kujul on peaaegu kõik asjaomaste liikmesriikide sektorid selgelt ebasoodsas 
olukorras. Kõige olulisemad mõjutatud sektorid on haridus, turism ja kultuur. Hariduse 
valdkonnas on see mõjutanud mh osalemist sellistes populaarsetes ELi programmides ja 
algatustes nagu Erasmus+ ja DisocoverEU. ELi äärepoolsetest piirkondadest ja ebasoodsatest 
oludest pärit üliõpilastel pole sageli võimalik neid võimalusi kasutada.

Kultuuri ja turismi valdkonnas on olukord sarnane. Kümnest eurooplasest neli valivad oma reisi 
sihtkoha selle järgi, mida sellel on kultuuriliselt pakkuda. Rohkem kasu saavad parema 
transporditaristu, sh heade raudteeühendustega linnad ja piirkonnad. Seoses COVID-19 
pandeemiast tulenevate jätkuvate hügieenimeetmetega muutuvad rongid populaarsemaks mitte 
ainult ühe säästvaima ja ohutuima valikuna, vaid sageli ainsa elujõulise ja taskukohase 
massitranspordi alternatiivina lennureisidele, mis omakorda muutuvad eeldatavasti palju 
kallimaks. Lähitulevikus peavad paljud ELi äärepoolseimatest piirkondadest pärit 
potentsiaalsed reisijad üha enam loobuma pikamaa kultuurireisidest, mis on tingitud liiga 
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kõrgetest lennureisikuludest ja raudtee puudumisest piirkonnas. Euroopa raudteeaasta peab 
juhtima tähelepanu eespool nimetatud probleemidele ja teadvustama vajadust raudtee 
geograafilise katvuse suurendamise järele.

Raudteeaastal ei tuleks keskenduda mitte üksnes kaupade ja inimeste liikumisele raudteel, vaid 
ka rongide, raudteejaamade ja raudteetaristu ajaloolisele ja praegusele rollile. Minevikus on 
need kõik etendanud olulist rolli piirkondlike traditsioonide ja identiteetide kujundamisel ning 
soodustanud majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Tänapäeval moodustavad need osa Euroopa 
kultuuripärandist, mida tuleb uurida, aga ka edendada ja kaitsta. Raudteejaamad on ka olulised 
katalüsaatorid kvaliteetse arhitektuuri ja aruka linnaplaneerimise edendamisel ning võivad olla 
kohad kultuurilise suhtluse ja kunstilise eneseväljenduse jaoks. Samal ajal võib rongiga 
reisimine olenemata sihtkohast olla omaette kogemus ning hõlbustada sotsiaalset ja kultuurilist 
suhtlust. 

Eelmise Euroopa aasta kogemustele tuginedes rõhutab raportöör vajadust aktiivse koostöö 
järele paljude eri sidusrühmadega, eelkõige organiseeritud kodanikuühiskonnaga, et muuta 
raudteeaasta mitte ainult edukaks, vaid ka tagada selle püsivad poliitilised tulemused. Lisaks 
komisjoni ettepanekus loetletud sidusrühmadele on raudtee tähtsuse ja kasutamise 
propageerimisel väärtuslik roll kultuuriühendustel, noorteorganisatsioonidel ning erinevatel 
haridus- ja koolitusasutustel. Ühtlasi on raportöör seisukohal, et liidu eri programmide ja 
algatuste koostoime peab ületama puhta raudteemõõtme ning hõlmama ka programme, mis 
edendavad kodanikuaktiivsust, näiteks hariduse, kultuuri ja noorte valdkonnas. Samuti annab 
raudteeaasta võimaluse luua raudtee-ettevõtjatega püsivaid partnerlusi, mis aitavad tagada, et 
liidu liikuvusprogrammid, eelkõige programm „Erasmus+“, oleksid keskkonnahoidlikumad. 

Raportöör on veendunud raudtee tähtsuses, selle sotsiaalses, kultuurilises, keskkonnaalases ja 
majanduslikus väärtuses ning selle võimes edendada ja kiirendada territoriaalset ühtekuuluvust 
kogu liidus. Raudteel on oluline roll kliimaeesmärkide saavutamisel kooskõlas Euroopa 
rohelise kokkuleppega ning jätkusuutliku majanduskasvu edendamisel tulevikus. 

Lõpetuseks tunnistab raportöör COVID-19 puhangust tingitud muutuvat olukorda ja sellega 
kaasnevat ebakindlust Euroopas, eelkõige seoses reisimisega, aga ka ürituste, kohtumiste ja 
aruteludega, mis on nii oluline osa igast Euroopa aasta algatusest. Veel pole selgunud, kas ehk 
osutub vajalikuks raudteeaasta alguskuupäeva edasi lükata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 11. detsembri 2019. aasta teatises15 
esitas komisjon Euroopa Liidu ja selle 
kodanike jaoks Euroopa rohelise 

(1) 11. detsembri 2019. aasta teatises15 
esitas komisjon Euroopa Liidu ja selle 
kodanike jaoks Euroopa rohelise 
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kokkuleppe. Euroopa roheline kokkulepe 
on uue majanduskasvu strateegiaga, mille 
eesmärk on muuta EL õiglaseks ja jõukaks, 
nüüdisaegse, ressursitõhusa ja 
konkurentsivõimelise majandusega 
ühiskonnaks, kus 2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud.

kokkuleppe. Euroopa roheline kokkulepe 
on uue kestliku majanduskasvu 
strateegiaga, mille eesmärk on muuta EL 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 2050. 
aastaks ei ole enam kasvuhoonegaaside 
netoheidet ja kus majanduskasv on 
ressursikasutusest lahutatud;

__________________ __________________
15 Komisjoni 11. detsembri 2019. aasta 
teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa roheline 
kokkulepe“ (COM(2019) 640 final).

15 Komisjoni 11. detsembri 2019. aasta 
teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa roheline 
kokkulepe“ (COM(2019) 640 final).

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas eesmärkidega, mis on 
esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, on vaja muuta 
liidu majandust ja uuesti läbi mõelda 
poliitika, eelkõige transpordi ja liikuvuse 
valdkonnas, mis tähendab kiiremat 
üleminekut säästvale ja arukale 
liikuvusele. Transport põhjustab veerandi 
liidu kasvuhoonegaaside heitest ja see osa 
kasvab jätkuvalt. Kliimaneutraalsuse 
saavutamiseks tuleb transpordist pärinevat 
heidet vähendada 2050. aastaks 90 %. 
Säästva transpordi saavutamine tähendab 
kasutajate esikohale seadmist ning neile 
nende praeguste liikumisharjumuste 
asemele taskukohasemate, paremini 
juurdepääsetavate, tervislikumate ja 
puhtamate alternatiivide pakkumist. 
Euroopa roheline kokkulepe eeldab, et 
nende probleemide lahendamiseks 
kiirendatakse üleminekut säästvale ja 

(4) Kooskõlas eesmärkidega, mis on 
esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, on vaja muuta 
liidu majandust ja uuesti läbi mõelda 
poliitika, eelkõige transpordi ja liikuvuse 
valdkonnas. Transpordist tulenev heide 
kasvab jätkuvalt, moodustades veerandi 
liidu kasvuhoonegaaside heitest, kusjuures 
märkimisväärset osa sellest tekitab 
linnatransport. Kliimaneutraalsuse 
saavutamiseks tuleb transpordist pärinevat 
heidet vähendada 2050. aastaks 90 %. 
Säästva transpordi saavutamiseks tuleb 
esikohale seada kasutajad ning pakkuda 
neile nende praeguste linnasiseste ja 
linnadevaheliste liikumisharjumuste 
asemele taskukohasemaid, paremini 
kõigile juurdepääsetavaid, tervislikumaid 
ja puhtamaid alternatiive. Euroopa 
roheline kokkulepe eeldab seega, et nende 
probleemide lahendamiseks kiirendatakse 
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arukale liikuvusele. Eelkõige peaks oluline 
osa praegu 75 % ulatuses mööda maanteed 
toimuvast sisemaisest kaubaveost minema 
üle raudteele ja siseveeteedele.

üleminekut säästvale ja arukale liikuvusele 
ning kliimaneutraalsusele. Oluline osa 
praegu 75 % ulatuses mööda maanteed 
toimuvast sisemaisest kaubaveost peaks 
samuti minema üle raudteele ja 
siseveeteedele;

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Raudteel on oluline roll 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisel 
2050. aastaks. See on üks 
keskkonnahoidlikumaid ja 
energiatõhusamaid transpordiliike. Raudtee 
on enamjaolt elektrifitseeritud ja paiskab 
õhku palju vähem süsihappegaasi kui 
samaväärne maantee- või lennutransport 
ning see on ainus transpordiliik, mille 
puhul on kasvuhoonegaaside ja CO2 heide 
alates 1990. aastast pidevalt vähenenud. 
Lisaks on aastatel 1990–201618 raudtee 
energiatarbimine vähenenud ja üha enam 
kasutatakse taastuvaid energiaallikaid.

(5) Raudteel on oluline roll liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisel 
2050. aastaks. See on üks 
keskkonnahoidlikumaid ja 
energiatõhusamaid transpordiliike. Raudtee 
on enamjaolt elektrifitseeritud ja 
moodustab kõigest 0,5 % transpordi 
tekitatud kasvuhoonegaaside koguheitest, 
tekitades palju vähem süsihappegaasi kui 
samaväärne maantee- või lennutransport 
ning see on ainus transpordiliik, mille 
puhul on kasvuhoonegaaside ja CO2 heide 
alates 1990. aastast pidevalt vähenenud. 
Lisaks on aastatel 1990–201618 raudtee 
energiatarbimine vähenenud ja üha enam 
kasutatakse taastuvaid energiaallikaid;

__________________ __________________
17a Euroopa Komisjoni pressinurk „2021: 
Euroopa raudteeaasta“ (allikas: Eurostat, 
EU28 – 2017)

18 Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi 
statistika käsiraamat „ELi 
transpordistatistika 2019“ (allikas: 
Eurostat)

18 Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi 
statistika käsiraamat „ELi 
transpordistatistika 2019“ (allikas: 
Eurostat)

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6



RR\1215801ET.docx 57/75 PE652.338v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liidu peamiste transporditeede 
ühendamisega ELi äärepoolsemate 
piirkondade ja aladega aitab raudteesektor 
kaasa sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele.

(6) Paljudel liikmesriikidel puuduvad 
endiselt tõhusad ühendused Euroopa 
raudteevõrguga või selleks vajalik taristu. 
Liidu peamiste ja teiseste transporditeede 
ühendamisega ELi äärepoolsemate 
piirkondade ja aladega saab raudteesektor 
rohkem kaasa aidata sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamisele ning 
võimaldada Euroopa elanikel kontinenti 
avastada ja kultuurivahetust edendada. 
Kui raudteeühendus puudub või seda 
arendatakse, võivad mitmeliigilised 
ühendused, näiteks bussiteenused, aidata 
parandada juurdepääsu paljudele 
äärealadele ja -territooriumidele;

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Raudteel on oluline roll ka 
COVID-19 järgse majanduse taastamise 
toetamisel, edendades samal ajal 
keskkonnahoidlikku ja digitaalset 
üleminekut. Investeeringud 
kiirraudteeühendustesse võivad 
suurendada majanduslikku tasuvust, 
näiteks vähendades töötajate sõiduaega 
või turistide reisiaega. Investeerimine 
WiFi pakkumisse rongides võib samuti 
suurendada tootlikkust ja täiustada 
reisikogemust. Vaja on luua puuduvad 
piiriülesed ühendused, taaskäivitada 
kasutusest kõrvaldatud liinid, taastada 
öised rongiteenused, parandada ja 
ajakohastada raudteetaristut ja veeremit 
ning tõhustada mitmeliigilisi ühendusi. 
Liidu taastekavas ja mitmeaastases 
finantsraamistikus aastateks 2021–2027 
tuleb eraldada vajalikud rahalised 
vahendid, et soodustada vajalikke 
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investeeringuid raudteesektorisse;

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) Raudteetranspordi ulatuslikum 
kasutamine võib aidata soodustada 
tervislikku eluviisi ja parandada ohutust. 
Rongisõitu on lihtne kombineerida jalgsi 
käimise ja jalgrattasõiduga, samas kui 
pigem rongile kui autole kuluv aeg võib 
vähendada saaste ja stressi taset. 
Rongisõit on ka ohutu transpordivahend.;

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuigi rongireisijate osakaal liidu 
maismaatranspordis on alates 2007. aastast 
vaid veidi suurenenud, on kaubaveo 
osakaal vähenenud. Tõelise ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomisel on endiselt palju 
takistusi, sealhulgas seoses vajadusega 
vähendada müra. Nende takistuste 
ületamine koos kulude vähendamise ja 
kiirendatud innovatsiooniga võimaldab 
raudteel täielikult ära kasutada oma 
potentsiaali. Seetõttu on vaja 
raudteetransporti veelgi hoogustada, et 
muuta see atraktiivsemaks nii reisijate kui 
ka ettevõtjate jaoks.

(7) Kuigi rongireisijate osakaal liidu 
maismaatranspordis on alates 2007. aastast 
vaid veidi suurenenud, on kaubaveo 
osakaal vähenenud. Tõelise ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomisel on endiselt palju 
takistusi. Sellised takistused mõjutavad 
märkimisväärselt raudteetranspordi 
konkurentsivõimet ja atraktiivsust ning 
hõlmavad taristu kasutustasude erinevat 
taset, veeremi kasutuselevõtu tõkkeid ning 
erinevaid kontrollisüsteeme ja 
käitamiseeskirju. Raudteetranspordi 
atraktiivsust vähendab veelgi 
juurdepääsetavuse puudumine puuetega 
inimeste jaoks, kõrged piletihinnad mõnes 
riigis ja ülemäärane müra. Mitmesuguste 
takistuste ületamine koos kulude 
vähendamise ja kiirendatud 
innovatsiooniga võimaldab raudteel 
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täielikult ära kasutada oma potentsiaali 
kogu ELis. Seetõttu on vaja 
raudteetransporti veelgi hoogustada, et 
muuta see atraktiivsemaks, 
taskukohasemaks ja kättesaadavamaks nii 
reisijate – eriti noorte – kui ka ettevõtjate 
jaoks;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Rongidel, raudteejaamadel ja 
raudteetaristul on ühiskondlik roll, mis 
läheb palju kaugemale nende esmasest 
tehnilisest eesmärgist, kuna neil on 
ajalooliselt olnud oluline roll piirkondlike 
traditsioonide ja identiteetide 
kujundamisel ning majandusliku ja 
sotsiaalse arengu edendamisel. 
Tänapäeval on raudteejaamad ja -taristu 
olulised katalüsaatorid kvaliteetse 
arhitektuuri, säästva arengu ja aruka 
linnaplaneerimise edendamisel. Samuti 
esindavad nad olulist tööstuslikku 
kultuuripärandit. Raudteejaamadel on 
tänapäeval kaks rolli: need ei ole mitte 
ainult transpordisõlmed, vaid ka olulised 
teabekampaaniate ning haridus-, 
kultuuri- ja sotsiaalprojektide platvormid 
ning seega kohaliku kogukonna kesksed 
kohad. Lisaks võib rongiga reisimine olla 
omaette kogemus, mis hõlbustab 
sotsiaalset ja kultuurilist suhtlust ja 
vahetust;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7b) Formaalharidusel ja 
mitteformaalsel haridusel on oluline roll 
raudtee tähtsuse ja väärtuse mõistmise 
parandamisel ning raudteetranspordi 
kasutamise innustamisel. Aktiivne 
koostöö haridusasutustega, eelkõige 
koolidega, võib aidata raudteekasutust 
suurendada. Haridusasutusi võib samuti 
ergutada üksteiselt õppima, et töötada 
välja õppekavad, mis võimaldavad õppida 
tundma raudteetranspordi ajaloolisi, 
tehnilisi ja keskkonnaalaseid aspekte, 
ning edendada raudtee kasutamist 
kooliekskursioonidel ja 
haridusvahetustes;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7c) Liit peaks tagama, et tema enda 
riikidevahelise liikuvuse programmid, 
sealhulgas hariduse ja koolituse, 
teadusuuringute, kultuuri ja noorte 
valdkonnas, eelkõige programm 
„Erasmus+“, Euroopa solidaarsuskorpus 
ja programm „Loov Euroopa“, peaksid 
võimaluse korral eelistama valitud 
transpordivahendina raudteed. 
Juurdepääs taskukohastele 
raudteeteenustele võib aidata toetada 
jõupingutusi programmide kaasavamaks 
muutmiseks, laiendades geograafilist ja 
sotsiaal-majanduslikku katvust. Nagu 
näitab lühiajaline liikuvuskava 
„DiscoverEU“, mis võimaldab noortel 
tutvuda Euroopa Liiduga, suudavad 
komisjoni ja raudtee-ettevõtjate vahelised 
partnerlused edendada säästvat liikuvust 
liidu programmide raames ja võivad seega 
mõjutada inimeste harjumusi paremuse 
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suunas;

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7d) Varasemad Euroopa aasta 
kogemused on näidanud, et selles 
algatuses on võimalik tõhusalt osaleda, 
arendades koostoimet teiste asjaomaste 
liidu programmidega, eelkõige hariduse ja 
koolituse, kultuuri ja noorte valdkonnas. 
Sellised programmid edendavad õppimist, 
teabevahetust ja kodanikuaktiivsust ning 
võivad seega aidata toetada Euroopa 
aastat, näiteks asjakohaste 
haridusprojektide kaudu programmi 
„Erasmus+“ raames või selliste 
kultuuriprojektide kaudu programmi 
„Loov Euroopa“ raames, millel on 
raudteeteema. Samuti võib Euroopa aasta 
soodustada programmides 
keskkonnahoidlikumaid liikuvusvalikuid. 
Samuti on varasemad kogemused 
näidanud, et aktiivne koostöö paljude eri 
sidusrühmadega, eelkõige organiseeritud 
kodanikuühiskonnaga, võib aidata tagada 
selle püsivad poliitilised tulemused.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et edendada 
raudteetransporti kooskõlas eesmärkidega, 
mis on esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, sealhulgas 
seoses säästva ja aruka liikuvusega, tuleks 
2021. aasta kuulutada Euroopa 

(8) Selleks et edendada 
raudteetransporti kooskõlas eesmärkidega, 
mis on esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, sealhulgas 
seoses säästva ja aruka liikuvusega, tuleks 
2021. aasta kuulutada Euroopa 
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raudteeaastaks. 2021. aasta on liidu 
raudteepoliitika jaoks oluline aasta ja see 
on esimene täisaasta, mil neljanda 
raudteepaketi raames kokku lepitud 
eeskirju rakendatakse kogu liidus; 
eeskirjad puudutavad riigisiseste 
reisijateveoteenuste turu avamist ning kogu 
liidus tegutsevate raudteeveo-ettevõtjate 
kulude ja halduskoormuse vähendamist. 
Mitmes liikmesriigis kasvab üldsuse huvi 
raudteede, sealhulgas öörongide vastu, 
mida näitab ka algatuse „DiscoverEU“ 
populaarsus. Lisaks on rahvusvaheline 
kunstifestival Europalia 2021. aastal 
pühendatud mõjule, mida avaldavad 
raudteed kunstile, ning seejuures 
rõhutatakse raudtee rolli sotsiaalsete, 
majanduslike ja tööstuslike muutuste 
jõulise edendajana,

raudteeaastaks. 2021. aasta on liidu 
raudteepoliitika jaoks oluline aasta ja see 
on esimene täisaasta, mil neljanda 
raudteepaketi raames kokku lepitud 
eeskirju rakendatakse kogu liidus; 
eeskirjad puudutavad riigisiseste 
reisijateveoteenuste turu avamist ning kogu 
liidus tegutsevate raudteeveo-ettevõtjate 
kulude ja halduskoormuse vähendamist. 
Selliste teenustega liikmesriikides kasvab 
üldsuse huvi raudteede, sealhulgas 
öörongide vastu, mida näitab ka algatuse 
„DiscoverEU“ populaarsus. Lisaks on 
2021. aasta oktoobris algava 
rahvusvahelise kunstifestivali Europalia 
2021. aasta teemaks rongid, 
rõhuasetusega mitte üksnes 
kultuuripärandile, vaid ka mõjule, mida 
avaldavad raudteed kunstile, ning seejuures 
rõhutatakse raudtee rolli sotsiaalsete, 
majanduslike ja tööstuslike muutuste 
jõulise edendajana,

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta eesmärk on ergutada ja 
toetada liidu, liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike asutuste ning muude 
organisatsioonide jõupingutusi 
rongireisijate ja raudteel veetavate kaupade 
osakaalu suurendamiseks. Euroopa aasta 
raames:

Euroopa aasta eesmärk on ergutada ja 
toetada liidu, liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike asutuste ning muude 
organisatsioonide ja asjaomaste 
sidusrühmade jõupingutusi raudtee 
ajaloolise, tänapäevase ja tulevase 
tähtsuse propageerimisel Euroopas ning 
raudteede kui liidu kestliku transpordi- ja 
liikuvuspoliitika olulise osa arendamiseks, 
suurendades rongireisijate ja raudteel 
veetavate kaupade osakaalu. Euroopa aasta 
raames:

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendatakse raudteed kui säästvat, 
uuenduslikku ja ohutut transpordiliiki, 
rõhutades eelkõige raudtee murrangulist 
rolli, mis aitab saavutada liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärki 2050. aastaks, 
ning kaasates laiemat üldsust, eelkõige 
noori;

a) edendatakse raudtee kui säästva, 
uuendusliku, ohutu, mugava ja 
taskukohase transpordiliigi väärtust, 
rõhutades eelkõige raudtee rolli 
territoriaalse ühtekuuluvuse vahendina ja 
võimaliku pöördepunktina, mis aitab 
saavutada liidu kliimaneutraalsuse 
eesmärki 2050. aastaks, ning kõnetades ja 
aktiivselt kaasates laiemat üldsust, eelkõige 
noori ja eakaid;

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rõhutatakse raudtee Euroopa 
piiriülest mõõdet, mis lähendab kodanikke, 
võimaldab neil õppida tundma liitu kogu 
selle mitmekesisuses, edendab 
ühtekuuluvust ja aitab integreerida liidu 
siseturgu;

b) rõhutatakse raudtee Euroopa 
piiriülest mõõdet, mis lähendab kodanikke, 
edendab ühtekuuluvust ja aitab kaasa 
liidu siseturu arengule, juhtides samal 
ajal tähelepanu liikmesriikide 
raudteetaristu erinevustele ja 
raudteeühenduste arendamise tähtsusele, 
et parandada kõigi liidu kodanike 
liikuvusvõimalusi;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendatakse raudtee panust liidu 
majandusse, tööstusse ja ühiskonda, 
hõlmates eelkõige regionaalarengu, 
tööstuse konkurentsivõime, säästva 
turismi, innovatsiooni, tööhõive, hariduse, 
noorte ja kultuuriga seotud aspekte ning 
parandades puuetega inimeste 
juurdepääsu;

c) suurendatakse raudtee panust liidu 
majandusse, ühiskonda ja tööstuse 
konkurentsivõimesse, tutvustades ja 
tugevdades seoseid regionaalarengu, 
piiriülese ühtekuuluvuse, hõbedase 
majanduse, innovatsiooni, tööhõive, 
hariduse, noorte, kultuuri ja spordiga ning 
pöörates erilist tähelepanu puuetega ja 
piiratud liikumisvõimega inimeste 
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juurdepääsule;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) edendatakse raudteed kui liidu 
haridus- ja koolitus-, teadus-, noorte-, 
spordi- ja kultuurivaldkonna 
liikuvusprogrammides osalejate puhul 
eelistatud transpordiliiki, töötades välja 
stimuleerimiskavad ja algatused, et 
parandada juurdepääsu ja taskukohasust 
eelkõige vähemate võimalustega inimeste 
jaoks;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) edendatakse raudteed kui 
keskkonnahoidlikumat reisimisvõimalust, 
mis võib asendada keskmise kaugusega ja 
lühilende, vähendada turismiga seotud 
transpordi keskkonnamõju, võimaldada 
säästvamat turismi ja võimaldada 
inimestel uurida liidu mitmekesisust;

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cc) tõstetakse esile rongide, 
raudteejaamade ja raudteetaristu väärtust 
liidu tööstusliku kultuuripärandi 
lahutamatu osana, mida tuleb kaitsta ja 
edendada, ning soodustatakse kestlikku 
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kultuuriturismi, luues seoseid Euroopa 
kultuuripärandiaastaga 2018;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) algatused ja üritused arutelu 
edendamiseks, teadlikkuse suurendamiseks 
ning kodanike, ettevõtjate ja riigiasutuste 
kaasamise hõlbustamiseks, kasutades 
selleks eri kanaleid ja vahendeid, 
sealhulgas üritused liikmesriikides, et 
muuta raudtee reisijate ja kaubaveo jaoks 
atraktiivsemaks ja võidelda selliselt 
kliimamuutuste vastu;

a) algatused arutelu edendamiseks, 
teadlikkuse suurendamiseks ning kodanike, 
organiseeritud kodanikuühiskonna, 
ettevõtjate, riigiasutuste ja teiste oluliste 
sidusrühmade kaasamiseks, kasutades 
selleks eri kanaleid ja vahendeid, 
sealhulgas üritused liikmesriikides, et 
muuta raudtee reisijate ja kaubaveo jaoks 
atraktiivsemaks ja võidelda selliselt 
kliimamuutuste vastu, edendades säästvat 
reisimist ja turismi ning ühendusi 
keskkonnahoidlike transpordiliikide, 
näiteks jalgratastega, ning soodustades 
kultuurivahetust;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teabe-, näituse-, inspiratsiooni-, 
haridus- ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniad, et soodustada muutusi 
reisijate, tarbijate ja ettevõtjate käitumises 
ning ergutada üldsust aktiivselt kaasa 
aitama säästvama transpordiga seotud 
eesmärkide saavutamisele;

b) teabe-, haridus- ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniad, sealhulgas 
veebis, ja näitused, et innustada raudtee 
suuremat kasutust, sealhulgas 
olemasoleva öörongide võrgu abil, et 
soodustada muutusi reisijate, tarbijate ja 
ettevõtjate käitumises ning ergutada 
üldsust aktiivselt kaasa aitama säästvama, 
kättesaadavama, taskukohasema ja 
ohutuma transpordiga seotud eesmärkide 
saavutamisele;
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) kampaaniad ja parimate tavade 
jagamine, et julgustada inimesi kasutama 
rongi, avastamaks Euroopat ja selle 
kultuuripärandit, sealhulgas raudteed kui 
osa Euroopa tööstuspärandist, ning 
edendada rongiga juurdepääsetavaid 
kultuuri- ja spordiüritusi, samuti 
programmist „Loov Euroopa“ 
rahastatavaid projekte, mis toimuvad 
rongides ja mille keskmes on rongid;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) partnerluste ja 
stimuleerimiskavade arendamine 
raudteeveo-ettevõtjatega, sealhulgas 
kolmandates riikides, et toetada kestlikke 
ja taskukohaseid transpordilahendusi 
liidu liikuvusprogrammides, eelkõige 
programmides „Erasmus+“, „Loov 
Euroopa“ ja Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalejate jaoks;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste, kodanikuühiskonna, 
ettevõtjate ja koolide kogemuste ja heade 
tavade jagamine raudtee kasutamise 

c) riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste, kodanikuühiskonna, 
sotsiaalpartnerite, ettevõtjate, sealhulgas 
turismibüroode, koolide, muude haridus- 
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edendamise ja käitumisharjumuste 
muutmise kohta kõigil tasanditel;

ja koolitusasutuste, kultuuriühingute, 
noorteorganisatsioonide ja teiste oluliste 
sidusrühmade kogemuste ja heade tavade 
jagamine raudtee tähtsuse ja kasutamise 
edendamise ning käitumisharjumuste 
muutmise soodustamise kohta kõigil 
tasanditel;

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) uuringute ja innovatsioonitegevuse 
korraldamine ning nende tulemuste 
levitamine Euroopa või liikmesriigi 
tasandil ning

d) uuringute ja innovatsioonitegevuse 
korraldamine ning nende tulemuste 
levitamine Euroopa, liikmesriigi või 
piirkondlikul tasandil ning

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Euroopa aastaga seotud projektide 
ja võrgustike edendamine, sealhulgas 
meedia, sotsiaalvõrgustike ja muude 
internetikogukondade kaudu.

e) Euroopa aastaga, eriti festivaliga 
Europalia seotud projektide ja võrgustike 
edendamine, sealhulgas meedia, 
sotsiaalvõrgustike ja muude 
internetikogukondade kaudu, et jõuda 
võimalikult rohke publikuni.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu institutsioonid ja asutused 
ning liikmesriigid võivad lõikes 1 osutatud 
tegevuste edendamisel vastavalt kas liidu 
või liikmesriigi tasandil viidata Euroopa 
aastale ja kasutada selle visuaalset 
identiteeti.

2. Liidu institutsioonid ja asutused 
ning liikmesriigid viitavad lõikes 1 
osutatud tegevuste edendamisel vastavalt 
kas liidu või liikmesriigi tasandil Euroopa 
aastale ja kasutavad selle visuaalset 
identiteeti ning tagavad, et kõigis 
propageerimise etappides viidatakse 
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nõuetekohaselt Euroopa aasta raames 
projektide ja algatuste rahastamiseks 
antavale liidu toetusele;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta tegevuses osalemise 
korraldamise eest liikmesriigi tasandil 
vastutavad liikmesriigid. Selleks määravad 
liikmesriigid oma koordinaatorid. 
Liikmesriikide koordinaatorid tagavad 
asjakohase tegevuse koordineerimise 
liikmesriigi tasandil.

Euroopa aasta asjakohaste tegevuste 
koordineerimiseks liikmesriigi tasandil 
määravad liikmesriigid riiklikud 
koordinaatorid. Riiklikud koordinaatorid 
valitakse lähtuvalt nende 
eksperditeadmistest ja tõendatud 
pühendumusest raudtee arendamisele.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab regulaarselt 
liikmesriikide koordinaatorite kohtumisi, et 
kooskõlastada Euroopa aasta korraldamist. 
Sellistel kohtumistel vahetatakse ka teavet 
Euroopa aasta elluviimise kohta 
liikmesriigi ja liidu tasandil; Euroopa 
Parlamendi esindajad saavad neil 
koosolekutel osaleda vaatlejatena.

1. Komisjon korraldab regulaarselt 
liikmesriikide koordinaatorite kohtumisi, et 
kooskõlastada Euroopa aasta korraldamist. 
Sellistel kohtumistel vahetatakse ka teavet 
ja parimaid tavasid Euroopa aasta 
elluviimise kohta liikmesriigi ja liidu 
tasandil; Euroopa Parlamendi esindajad 
kutsutakse koosolekutele vaatlejatena.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa aasta kooskõlastamisel 
liidu tasandil järgitakse valdkonnaülest 
käsitlust, et tekitada sünergiat liidu eri 

2. Euroopa aasta kooskõlastamisel 
liidu tasandil järgitakse valdkonnaülest 
käsitlust, et tekitada kestlikku sünergiat 
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programmide ja raudteetranspordi 
valdkonna või raudteesektori jaoks 
oluliste projektide rahastamise algatuste 
vahel.

liidu eri programmide ja algatuste vahel, 
millega rahastatakse raudteetranspordi 
valdkonna projekte, millel on 
raudteemõõde või mis edendavad 
kodanikuosalust, näiteks hariduse ja 
koolituse, kultuuri ja noorte valdkonna 
programmid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab regulaarselt 
sidusrühmade ja raudteetranspordi 
valdkonnas tegutsevate organisatsioonide 
või asutuste, sealhulgas olemasolevate 
rahvusvaheliste võrgustike ja asjaomaste 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
noorteorganisatsioonide ja kogukondade 
esindajate kohtumisi, et need aitaksid tal 
ellu viia Euroopa aasta ettevõtmisi liidu 
tasandil.

Komisjon korraldab regulaarselt 
sidusrühmade ja raudteetranspordi 
valdkonnas tegutsevate organisatsioonide 
või asutuste, sealhulgas olemasolevate 
rahvusvaheliste ja piirkondadevaheliste 
võrgustike ja asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide ning 
noorteorganisatsioonide, 
kultuuriühenduste ning haridus- ja 
koolitusvaldkonna sidusrühmade 
esindajate kohtumisi, et need aitaksid tal 
ellu viia Euroopa aasta ettevõtmisi liidu 
tasandil.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib eelarvet arvestades 
korraldada projektikonkursse ja projekte, 
mis võivad saada toetust, et aidata kaasa 
aasta eesmärkide saavutamisele.

Komisjon võib korraldada 
projektikonkursse ja projekte, mis võivad 
saada toetust, et aidata kaasa aasta 
eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta eesmärkide täitmiseks teeb 
komisjon vajaduse korral koostööd 
pädevate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tagades samas liidu 
osalemise nähtavuse.

Euroopa aasta eesmärkide täitmiseks teeb 
komisjon vajaduse korral koostööd oluliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
sealhulgas kultuuri ja hariduse 
valdkonnas, ja asjaomaste naaberriikide 
asutustega, tagades samas liidu osalemise 
nähtavuse.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6a
Eelarve

Käesoleva otsuse rakendamise 
rahastamispakett ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2022 
on 8 miljonit eurot.
Euroopa Parlament ja nõukogu 
määravad iga-aastased eraldised kindlaks 
vastavalt mitmeaastases 
finantsraamistikus sätestatud 
piirmääradele.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2022 Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele aruande 
käesoleva otsusega ette nähtud algatuste 

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2022 Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele aruande 
käesoleva otsusega ette nähtud algatuste 
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rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu 
kohta.

rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu 
kohta. Aruanne sisaldab ka kõiki 
asjakohaseid poliitika- või seadusandlikke 
ettepanekuid Euroopa aasta 
järelmeetmete kohta. 



PE652.338v02-00 72/75 RR\1215801ET.docx

ET

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Euroopa raudteeaasta (2021)

Viited COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

TRAN
11.3.2020

Arvamuse esitajad
       istungil teada andmise kuupäev

CULT
11.3.2020

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Dace Melbārde
30.4.2020

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 6.7.2020

Vastuvõtmise kuupäev 13.7.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

28
0
2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius 
Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence 
Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes 
Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag 
Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter 
Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine 
Verheyen, Milan Zver

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Isabel Benjumea Benjumea, Marcel Kolaja

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed (art 209 lg 7)

Angel Dzhambazki



RR\1215801ET.docx 73/75 PE652.338v02-00

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

28 +

PPE Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, 
Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros 
Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

RENEW Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

ID Gilbert Collard

VERTS/ALE Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

ECR Angel Dzhambazki, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

0 -

2 0

ID Christine Anderson, Gianantonio Da Re



PE652.338v02-00 74/75 RR\1215801ET.docx

ET

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Euroopa raudteeaasta (2021)

Viited COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

EP-le esitamise kuupäev 4.3.2020

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

TRAN
11.3.2020

Nõuandvad komisjonid
       istungil teada andmise kuupäev

ENVI
11.3.2020

ITRE
11.3.2020

REGI
11.3.2020

CULT
11.3.2020

Arvamuse esitamisest loobumine
       otsuse kuupäev

ENVI
2.6.2020

ITRE
3.4.2020

Raportöörid
       nimetamise kuupäev

Anna Deparnay-
Grunenberg
6.5.2020

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 23.6.2020 24.9.2020

Vastuvõtmise kuupäev 12.10.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

45
0
2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan 
Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, 
Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, 
Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît 
Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, 
Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline 
Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, 
Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Roman 
Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Marianne Vind

Esitamise kuupäev 14.10.2020



RR\1215801ET.docx 75/75 PE652.338v02-00

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

45 +
ECR Angel Dzhambazki, Roberts Zīle

GUE/NGL Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Lucia Vuolo

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

0 –

2 0
ID Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Kastutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


