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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel esitatud kirjalik deklaratsioon uue 
Lyon–Torino kiirraudteeliini ehitamise otsuse läbivaatamise kohta1

1. Üks üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) programmi eesmärkidest on kitsaskohtade 
kõrvaldamine ja puuduvate lülide loomine Euroopa põhivõrgukoridorides.

2. Lyon–Torino lõigul on juba olemas raudteeliin, mida hiljuti uuendati ning mis peaks 
nõudluse suurenemisele vastu pidama. (Uus raudteeliin tuleks ehitada alles siis, kui 
nimetatud liin enam nõudlusele ei vasta.) Viimase 20 aasta jooksul on aga tegelik liiklus 
olnud praegusest läbilaskevõimest kümme korda väiksem ja tõenäoliselt ei suurene.

3. Projekti ehituskoha lähedal elavad inimesed on korduvalt esitanud vastuväiteid seoses 
ehitustegevuse ja selle keskkonnamõjuga. 

4. Aastate jooksul on nimetatud projekt jäänud pidevalt ajakavast maha ning selle 
hinnangulised kulud on tohutult kasvanud; lisaks leidub tõendeid, mis viitavad 
organiseeritud kurjategijate seotusele projekti tööde läbiviimisega.

5. Komisjonil palutakse seetõttu läbi vaadata nii hindamise meetod kui ka uue Lyon–Torino 
kiirraudteeliini ehitamise otsus, võttes arvesse, et eesmärk peaks olema olemasolevat 
infrastruktuuri võimalikult hästi ära kasutada ning säästa ELi ja liikmesriikide rahalisi 
vahendeid, mida tuleks investeerida hoopis tõelise lisandväärtusega projektidesse.

6. Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja 
komisjonile.

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla 
kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; 
deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.


