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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 
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 
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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 
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.

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

(5) Raudteel on oluline roll liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisel 
2050. aastaks. See on üks 
keskkonnahoidlikumaid ja 
energiatõhusamaid transpordiliike. Raudtee 
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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.

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

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;
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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 
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.;
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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 
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 
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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)

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)
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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 
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 
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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 
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. 
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,
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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

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 

b) rõhutatakse raudtee Euroopa 
piiriülest mõõdet, mis lähendab kodanikke, 
edendab ühtekuuluvust ja aitab kaasa 
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selle mitmekesisuses, edendab 
ühtekuuluvust ja aitab integreerida liidu 
siseturgu;

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 
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
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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 
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, 
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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;

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)
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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 
edendamise ja käitumisharjumuste 
muutmise kohta kõigil tasanditel;

c) riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste, kodanikuühiskonna, 
sotsiaalpartnerite, ettevõtjate, sealhulgas 
turismibüroode, koolide, muude haridus- 
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
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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 
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.
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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 
programmide ja raudteetranspordi 
valdkonna või raudteesektori jaoks 
oluliste projektide rahastamise algatuste 
vahel.

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

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

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

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)
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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 
rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu 
kohta.

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2022 Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele aruande 
käesoleva otsusega ette nähtud algatuste 
rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu 
kohta. Aruanne sisaldab ka kõiki 
asjakohaseid poliitika- või seadusandlikke 
ettepanekuid Euroopa aasta 
järelmeetmete kohta. 
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