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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel esitatud kirjalik deklaratsioon nõude 
kohta, et üleeuroopaline transpordivõrk peab soodustama piirkondade 
juurdepääsetavust1

1. Määruse (EL) nr 1315/2013 (üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) arendamist 
käsitlevate liidu suuniste kohta) artikli 4 kohaselt peaks nimetatud võrgu eesmärk olema 
tagada juurdepääs kõigile liidu piirkondadele ja see peaks hõlmama tasakaalustatult kõiki 
Euroopa piirkondi. 2014. aastast saadik toimunud määruse rakendamisel ei ole seda 
eesmärki suudetud täita: 90% transpordile eraldatud Euroopa ühendamise rahastu 
vahenditest on läinud üksnes üheksa esmatähtsa transpordikoridoriga külgnevatele 
projektidele.

2. Kauged ja äärepoolseimad piirkonnad ja saared on TEN-T ja Euroopa ühendamise rahastu 
määrustega pakutud võimalustest väid väga vähesel määral kasu saanud. Sellele lisaks on 
Junckeri kava põhjal pakutud rahastamine neile Euroopa keskpiirkondadega võrreldes 
raskemini kättesaadav, mistõttu tähtsustatakse eeskätt suuremahulisi ja kiiret kasumit 
andvaid investeeringuprojekte. 

3. Kõige selle tõttu palutakse komisjonil TEN-T ja Euroopa ühendamise rahastu 
rakendamisel nii praegu kui ka aastate 2014–2020 programmitöö perioodi lõpuaastatel 
pöörata erilist tähelepanu sellele, et need hõlmaksid vastavalt territoriaalse ühtekuuluvuse 
põhimõttele kogu liidu territooriumi. Euroopa ühendamise rahastu transpordivaldkonna 
2014. ja 2015. aasta konkursikutsete tulemuste osas tuleks läbi viia nende territoriaalse 
mõju põhjalik eelhindamine, mis annaks objektiivse aluse uute suuniste koostamiseks.

4. 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.


