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ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et transpordisektor on siseturu nurgakivi ning inimeste ja kaupade vaba liikumise 

tugisammas, mis aitab parandada teenuste kvaliteeti ja suurendab ELi territoriaalset 

ühtekuuluvust;  

 

2. juhib tähelepanu transporti investeerimise äärmisele olulisusele selle jaoks, et suurendada 

ELi eelarve osatähtsust ja sihipärasust majanduskasvu, konkurentsivõime ja tööhõive 

edendamisel ning teha edusamme strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel ja 

muuta reisimine ohutumaks, vähendades seeläbi õnnetuste ja nendega seotud inimohvrite 

arvu; peab seetõttu kiiduväärseks asjaolu, et Euroopa ühendamise rahastu programm on 

märgitud eelarverubriigi 1 a („Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”) 

üheks põhiprogrammiks; 

3. märgib, et 2015. aasta on mitmeaastase finantsraamistiku programmitöö perioodi 2014–

2020 teine aasta, mistõttu on oluline tagada, et üleeuroopalise transpordivõrgu ja Euroopa 

ühendamise rahastu finantsprogrammi rakendamine oleks kindlalt paigas ja toimiks pärast 

2014. aastasse jäävat algust sujuvalt edasi; märgib lisaks, et äärmiselt oluline on tagada 

uutele programmidele vajalikud assigneeringud (nii kulukohustuste kui ka maksetena), et 

võtta esmatähtis transporditaristu viivitamatult kasutusele;  

 

4. juhib sellele vaatamata tähelepanu finantsraskustele, millega osad liikmesriigid 

finantskriisi tõttu silmitsi seisavad ning mis muudab projektide esitamise nende jaoks eriti 

raskeks, nagu näitas üleeuroopalise transpordivõrgu programmiga seotud hiljutise 

konkursikutse avaldamine, ning seetõttu nõuab tasakaalustatuma osaluse tagamiseks 

suuremat paindlikkust Euroopa ühendamise rahastu programmi rakendamisel; 

 

5. rõhutab, et ELi eelarves tuleks keskenduda taristuprojektidele, mis pakuvad suurt Euroopa 

lisaväärtust, kaotades kitsaskohti ja rajades või parandades piiriülest taristut, samuti 

täiustades olemasolevat infrastruktuuri, näiteks raudteeühendusi, et arendada ELi 

siseturgu ja suurendada kogu ELi konkurentsivõimet; märgib, et ELi idapiiril valitsevaid 

rahvusvahelisi olusid arvesse võttes on äärmiselt oluline liita liikmesriigid Euroopa 

tehniliste parameetrite, sealhulgas Euroopa standardse rööpmelaiuse abil ELi 

transpordivõrku ja integreerida nad seeläbi paremini ELi ühisturule; juhib samal ajal 

tähelepanu siiani eksisteerivatele ELi raudteevõrgustike koostalitlusvõimega seotud 

suurtele probleemidele, sh erinevatele rööpmelaiustele, kutsub üles suunama 

jõupingutused ühtlustamisele, et rajada tõeliselt koostalitlusvõimeline Euroopa 

raudteepiirkond, ning rõhutab vajadust arendada raudtee ja teiste transpordiliikide vahel 

välja mitmeliigilised transpordiühendused; 
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6. rõhutab vajadust tagada, et komisjon aitab liikmesriikidel, keda on võimalik rahastada 

ühtekuuluvusfondi vahenditest (Euroopa ühendamise rahastu kaudu), välja töötada ja ette 

valmistada piisaval hulgal piisavalt elujõulisi ja/või kvaliteetseid projekte ning kasutada 

tõhusalt ELi vahendeid; rõhutab seega, et oluline on rakendada programmi 

toetusmeetmeid, mille eesmärk on tugevdada asjaomaste avaliku sektori asutuste 

institutsioonilist suutlikkust ja tõhusust, ning samuti on oluline kuulutada välja 

täiendavaid projektikonkursse, et tagada ülekantud vahendite võimalikult täielik 

ärakasutamine liikmesriikides, keda saab rahastada ühtekuuluvusfondi vahenditest; lisaks 

sellele tuleks komisjoni korraldatud konkursikutsetes pöörata eelkõige tähelepanu 

piiriülestele lõikudele, mis on sageli alarahastatud, vaatamata sellele et kujutavad endast 

sageli kitsaskohti; 

 

7. kinnitab, kui tähtis on kasutada ELi vahendeid Euroopa ühendamise rahastu kaudu ühist 

huvi pakkuvate projektide ja seadmete jaoks, mis vastavad piiriülese koostalitusvõimelise 

süsteemi nõuetele; 

 

8. rõhutab piirideta ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomise ja tõhusa toimimise tähtsust, 

suurendades selleks raudteesüsteemide koostalitlusvõimet ja ohutust, millega 

parandatakse raudteesektori konkurentsivõimet; märgib sellega seoses, et neljandas 

raudteepaketis nähakse Euroopa Raudteeametile ette tähtsad uued funktsioonid, ülesanded 

ja kohustused; on seisukohal, et kõiki tööstuse omavahendeid tuleks hinnata realistlikult ja 

need ei peaks seetõttu mõjutama ameti uusi ülesandeid, mis omakorda peaksid põhinema 

selgelt kindlaksmääratud vajadustel ja mida tuleks täita vastavalt ajakavale, milles 

kaasseadusandjad läbirääkimiste lõpus kokku lepivad; 

 

9. rõhutab, et ELi ametite eelarveeraldisi ei kulutata üksnes halduskuludele, vaid need 

aitavad saavutada ELi eesmärke, püüdes samal ajal saavutada kokkuhoidu riiklikul 

tasandil, ning et nende eelarves peaks olema piisavalt vahendeid oma ülesannete 

täitmiseks; tuletab meelde, kui tähtis on tagada kõrgetasemeline ohutus, turvalisus ja 

koostalitlusvõime liidu transpordisektoris ning samal ajal ka parem teabevahetus ja 

kooskõlastamine, mille Euroopa Lennundusohutusamet, Euroopa Meresõiduohutuse Amet 

ja Euroopa Raudteeagentuur tagavad ELi tasandil ning millega varem tegelesid 28 

liikmesriigi haldusasutused; 

 

10. juhib tähelepanu tähtsale rollile, mida täidavad ametid, kelle peamine kohustus on tagada 

eri transpordiliikide ohutus, ning lükkab seetõttu tagasi ametite tegevuskulude kavandatud 

kärped ning ei nõustu kavandatud kärbetega, mis võivad kahjustada liiklusohutust; 

 

11. rõhutab, et Euroopa Meresõiduohutuse Ametile tuleb eraldada vajalikud vahendid, et ta 

saaks teostada ohutuskontrolle ja vältida avamere nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud 

reostust, nagu on sätestatud Euroopa Meresõiduohutuse Ameti rahastamise uues 

määruses;  



 

AD\1033414ET.doc 5/10 PE536.133v02-00 

 ET 

 

12. rõhutab seoses Euroopa Lennundusohutusametiga, et rohkem kui kaks kolmandikku ameti 

kuludest kaetakse valdkonna ettevõtjate tasude ja maksudega ning et kärpida ei tohiks 

ameti sertifitseerimispersonali, keda ei rahastata ELi eelarvest ning millel ei ole sellele 

eelarvele mingit mõju;  

 

13. rõhutab, kui tähtis on investeerida kaubaveokoridoride arendamisse, et võimaldada 

kaubavedude suunamist maanteelt raudteele, suurendada raudtee kaubavedude 

jätkusuutlikkust puudulikust veeremist põhjustatava praeguse müra vähendamise abil ning 

edendada vähese CO2-heitega transpordi majandust; 

14. tuletab meelde, kui tähtis on programmi NAIADES (Euroopa integreeritud 

siseveetranspordi tegevusprogramm) pikendamine aastateks 2014–2020, et vähendada 

ülekoormust ja teha edusamme vähese CO2-heitega majanduse saavutamisel, kasutades 

kaubaveos rohkem siseveetransporti; usub, et nimetatud programmile tuleks eraldada 

piisavalt rahalisi vahendeid; rõhutab, et poliitika hea struktureeritus ja konkreetsed 

saavutatavad eesmärgid aitaksid tagada vahendite võimalikult hea ärakasutamise fondide, 

näiteks Euroopa ühendamise rahastu ja „Horisont 2020” kaudu; 

 

15. rõhutab, et aluslepingu artikli 195 kohaselt on ELil täiendav pädevus turismipoliitika 

valdkonnas; on seetõttu seisukohal, et tuleks eraldada piisavad eelarvevahendid selleks, et 

arendada välja tõeline Euroopa turismipoliitika; kutsub komisjoni seetõttu üles 

suurendama oma osalust selles valdkonnas ja edendama suurimate turismiprojektide, 

näiteks rattateede võrgustike nagu EuroVelo lõpuleviimist ning loodus-, kultuuri-, ajaloo- 

ja tööstuspärandi kaitset; märgib ka, et ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate programmi kaudu jagatavate vahendite abiga saab EL 

reageerida kiiresti ja tõhusalt turismisektoris toimuvatele muutustele, kuid on vaja 

sihtprogramme ja katseprojekte; märgib, et nende vahenditega saab saavutada 

majanduskasvu, luues samal ajal uusi ja jätkusuutlikke töökohti, ning EList saab 

rahvusvahelise turismi peamine sihtkoht; 

 

16. toonitab teaduse ja innovatsiooni tähtsust transpordi- ja turismisektori jaoks ning juhib 

tähelepanu asjaolule, et nutikate transporditehnoloogiate ja ökosotsiaalsete teadmiste, (sh 

säästev linnaliikuvus, SESAR jt) õigeaegne väljatöötamine aitab saavutada 

märkimisväärset kokkuhoidu nii majanduslikust, sotsiaalsest kui ka ohutus- ja 

keskkonnaalasest aspektist; leiab, et seetõttu tuleks nendele transporditehnoloogiatele ja 

teadmistele eraldada „Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise rahastu kaudu piisavalt 

eelarvevahendeid;  

 

17. rõhutab vajadust tagada piisav rahastamine SESARi elementide rakendamiseks, et tagada 

lennuliikluse korraldamise selliste funktsioonide rakendamine, mida peetakse 

esmatähtsaks liidu lennuliikluse korraldamise süsteemi toimimise parandamisel; 

 

18. rõhutab piirkondlikesse lennujaamadesse investeerimise tähtsust, sest sellel on positiivne 
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mõju paljudele tegevustele, näiteks ekspordile, ettevõtluse tõhustamisele ja 

tulemuslikkusele ja välisinvesteeringutele, ning aitab seega edendada ELi turgu; 

19. märgib, et haldus- ja tegevuskulud üldiselt üha kasvavad; palub seetõttu komisjonil 

suuremate eelarvepiirangute kontekstis tagada, et kõikides programmides võetakse arvesse 

võimalikult suure majandusliku tasuvuse põhimõtet, mis tähendab kulude hoolikat 

analüüsimist elujõulisuse, tõhususe ja tulemuslikkuse seisukohast; kutsub komisjoni 

samuti üles tagama, et ELi maksumaksjate raha kulutatakse ELi poliitika tulemuslikule 

rakendamisele ja haldamisele ning et vahendid koondatakse sellistesse investeeringutesse, 

mille puhul on olemas vajalik tegevussuutlikkus ja kus programmid nõuetekohaselt 

toimivad; 

 

20. rõhutab vajadust lisada liikmesriikidega väljatöötatud tegevuskavadesse juhtprojektid 

Doonau piirkonna arendamiseks; lisaks peaks komisjon tagama, et tegevusprogrammidest 

tagatakse selliste juhtprojektide rahastamine, mis on suunatud Doonau piirkonna 

strateegia raames siseveetranspordi arendamisele; 

 

21. märgib, kui tähtis on säästva transpordi roll osana strateegia „Euroopa 2020” laiemate 

kliimamuutuste ja energiasäästvuse eesmärkide saavutamisel; rõhutab, et ELi 

transpordipoliitika peab hõlmama ambitsioonikaid kliimakaitse eesmärke; juhib seepärast 

tähelepanu sellele, et piisav transpordi rahastamine on esmatähtis, et aidata tagada 

keskkonnaalase transpordipoliitika tulemuslik rakendamine; 

 

22. rõhutab, et ELi transpordipoliitika peab tagama võrdsed võimalused, eelkõige seoses 

transporditeenuste kättesaadavusega puuetega isikute jaoks, ning rõhutab, et see tuleb 

saavutada ulatusliku transporti investeerimisega kogu ELis. 
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LÜHISELGITUS 

Sissejuhatus 

2015. aasta eelarveprojektis keskendutakse tööhõive, ettevõtluse, hariduse ja teadustegevuse 

toetamisele. Komisjoni kavandatud eelarve ulatub 145,6 miljardi euroni kulukohustustes ja 

142,1 miljardi euroni maksetena. Võrreldes 2014. aastaga tähendab see kulukohustuste 

suurenemist 2,1% ja maksete suurenemist 1,4%. Valdav osa kulukohustustest on eraldatud 

tulevastele projektidele, ent ligikaudu 40% maksetest on endiselt mõeldud ELi poolt 

rahastamisperioodil 2007–2013 finantseeritud projektide kulude katmiseks. Komisjon on 

teinud ka ettepaneku vähendada oma töötajate arvu veel 1%. 

 

Suur osa maksete assigneeringutest (2014. aastaga võrreldes +29,5%) on suunatud Euroopa 

majanduskasvu ja tööhõivet toetavatele valdkondadele, näiteks teadustegevusele („Horisont 

2020”), üleeuroopalistele energiavõrkudele, transpordile ja IKT-le (Euroopa ühendamise 

rahastu) või noorte tööhõive algatusele. 

 

I. Transpordisektori eelarve 

ELi transpordipoliitikaga seotud eelarveread kuuluvad komisjoni 2015. aasta eelarveprojekti 

jaotisse 06 („Liikuvus ja transport”). Eelarveprojektis kavandatakse kulukohustuste 

assigneeringute suurendamist 14% (2014. aastal 2 867 184 572 eurot, 2015. aastal 3 279 502 

992 eurot) ning maksete assigneeringute suurendamist 107% (2014. aastal 1 003 421 856 

eurot, 2015. aastal 2 075 861 835 eurot). Maksete assigneeringute suurendamine on tingitud 

peamiselt Euroopa ühendamise rahastu ja raamprogrammi „Horisont 2020” uute programmide 

vajadustest.  

 

Eelkõige soovib arvamuse koostaja juhtida tähelepanu järgmisele: 

 

Euroopa ühendamise rahastu (06 02 01) 

See on transpordi jaoks äärmiselt oluline eelarverida. Euroopa ühendamise rahastu 

transpordiprojektide jaoks on ette nähtud 2844 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid 

(2014. aastaga võrreldes +16%) ning 1040 miljonit maksete assigneeringuid (2014. aastal ei 

olnud uutele projektidele makseid ette nähtud). Euroopa ühendamise rahastu eelarvet 

rakendatakse iga-aastaste ja mitmeaastaste tööprogrammide raames korraldatud 

projektikonkursside kaudu. Lisaks on kavas eraldada 634 miljonit eurot maksetena 

üleeuroopaliste transpordivõrkude programmi lõpuleviimiseks (06 02 51). 

 

Euroopa transpordipoliitika ja reisijaõiguste toetusmeetmed, sh teabevahetusmeetmed 

(06 02 05) 

Eelarveprojektis vähendatakse selle eelarverea kulukohustuste assigneeringuid (2014. aastal 

20 019 000 eurot, 2015. aastal 12 363 000 eurot), kuid suurendatakse makseid (13 894 437 

euro asemel 17 447 683 eurot). See on ette nähtud selliste kulude katmiseks, mis on seotud 

teabe ja kommunikatsiooni, konverentside ja transpordisektori tegevust edendavate üritustega. 
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Transpordi turvalisus (06 02 06) 

Selles valdkonnas suurendatakse nii kulukohustuste (2 510 000 euro asemel 2 582 000 eurot) 

kui ka maksete assigneeringuid (1 514 026 euro asemel 1 706 036 eurot). Assigneeringud on 

ette nähtud eelkõige niisuguste kulude katteks, mis seonduvad inspektorite üksuste loomise ja 

tööga selle kontrollimiseks, kuidas järgitakse lennuväljadel ja sadamates ning sadamarajatiste 

puhul liidu turvalisusalaseid õigusakte. 

 

„Horisont 2020” — Transpordiga seotud teadustegevus ja innovatsioon (06 03) 

Eelarveprojektis on transpordiga seotud teadustegevuseks ette nähtud 234 117 242 eurot 

kulukohustustes (2014. aastal 212 585 039 eurot) ja 178 377 220 eurot maksetena (2014. 

aastal 27 847 732 eurot). Need assigneeringud hõlmavad muu hulgas ühisettevõtteid SESAR 

ja Shift2Rail. 

 

Ametid 

Euroopa Lennundusohutusamet (06 02 02) 

ELi toetus Euroopa Lennundusohutusametile suureneb 34 174 000 eurolt 36 370 000 euroni 

ehk 6%. Kokku (ELi toetus + muud vahendid) on eelarveprojektis Euroopa 

Lennundusohutusametile ette nähtud 149 532 000 eurot (2014. aastal 149 059 000 eurot). 

Ühtse Euroopa taeva õigusakti kavandatavate muudatuste mõju ei ole veel arvesse võetud. 

Töötajate koguarv väheneks 2015. aastal 797 töötajani (2014. aasta eelarve alusel lubatud 804 

asemel). Selle koguarvu raames nähakse ette ELi palgal olevate töötajate arvu suurendamist 

280 asemel 284 töötajani. Uute töötajate ülesanne on tegeleda heakskiidu andmisega 

kolmandatest riikidest pärit ettevõtjatele ja vajadusel kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide 

sertifitseerimisega. 

 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (06 02 03) 

ELi toetust Euroopa Meresõiduohutuse Ametile suurendatakse eelarveprojektis 4,37% 

kulukohustuste assigneeringutena (52 656 000 euroni) ja 1,09% maksete assigneeringutena 

(51 256 000 euroni). Kokku (ELi toetus + muud vahendid) on eelarveprojektis Euroopa 

Meresõiduohutuse Ametile ette nähtud 54 611 675 eurot kulukohustuste assigneeringuid 

(2014. aastal 52 410 475 eurot) ning 53 169 255 eurot maksete assigneeringuid (2014. aastal 

52 669 145 eurot). Varasemaga võrreldes lisandunud vahendid on ette nähtud eelkõige 

andmebaaside väljatöötamiseks ja IT-vahendite tõhustamiseks. Tehtud on ettepanek 

vähendada töötajate arvu 255 töötajani (2014. aastal 258).  

 

Euroopa Raudteeagentuur (06 02 04) 

Euroopa Raudteeagentuurile kulukohustuste ja maksete assigneeringutena eraldatavat ELi 

toetust on kavas suurendada 25 613 000 euroni (2014. aastal 25 007 400 eurot). Varasemaga 

võrreldes lisandunud vahenditest tuleb katta kulud, mis seonduvad projekti Shift2Rail uute 

ülesannetega. Kokku (ELi toetus + muud vahendid) on eelarveprojektis Euroopa 

Raudteeagentuurile ette nähtud 26 379 500 eurot (2014. aastal 25 715 600 eurot) nii 

kulukohustuste kui ka maksete assigneeringutena. Tehtud on ettepanek vähendada ajutise 
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personali arvu 137 ajutise töötajani (2014. aasta eelarve kohaselt oli lubatud 140 ajutist 

töötajat), kuid jätta töötajate koguarv (sh lepingulised töötajad ja riikide lähetatud eksperdid) 

2014. aasta tasemele (st kokku 161 töötajat). 

 

II. Turism 

Turism kuulub jaotise 02 („Ettevõtlus”) alla. Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate programmi (COSME) raames on programmitöö perioodiks 

2014–2020 (määrus nr 1287/2013) ette nähtud spetsiaalne turismi puudutav eesmärk. 

Eelarverealt 02 02 01 on kavas kulutada turismiprojektide, auhindade, uuringute ja ürituste 

jaoks 11 000 000 eurot. 

 

III. Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed 

ELi eelarves on kolm TRAN-komisjoni puudutavat lõpetamata projekti ja meedet: „veeldatud 

maagaasi kütusena kasutavad laevad” (kulukohustuste assigneeringuid ei ole, maksete 

assigneeringuid 436 192 eurot), „veeremi osatähtsus Euroopa koostalitlusvõime saavutamisel” 

(kulukohustuste assigneeringuid ei ole, maksete assigneeringuid ei ole) ning „üldlennundus — 

statistika ja arvandmed” (kulukohustuste assigneeringuid ei ole, maksete assigneeringuid 87 

238 eurot). Turismialaste ettevalmistavate meetmete eesmärgid on saavutatud ja turism on 

leidnud koha ELi eelarves. Seetõttu ei pakkunud arvamuse koostaja välja ühtegi uut 

turismialast meedet.  

IV. Võimalikud muudatusettepanekud 

Arvamuse koostaja nõuab, et vastu võetud eelarve oleks vastutustundlik, realistlik ja 

tulemustele orienteeritud. Ühtlasi rõhutab arvamuse koostaja, et ELi eelarve peaks kujutama 

endast investeeringut poliitikavaldkondadesse, mis aitavad luua ELi lisaväärtust ning millega 

toetatakse majanduskasvu ja töökohtade loomist. Komisjoni eelarveprojekti üldmaht ja 

ametite rahastamise tase tundub olevat proportsionaalne ELi poliitika rakendamise ja ELi 

lisaväärtuse saavutamise vajadusega. 

Kolme lõpetamata ettevalmistava meetme suhtes toonitab arvamuse koostaja, et eriti oluline 

on meede, mis puudutab veeldatud maagaasi kasutavaid laevu, pidades silmas, et 1. jaanuaril 

2015 hakatakse kohaldama väävliheite kontrolli piirkondades kasutatavate kütuste 

väävlisisalduse uusi piirnäitajaid.  

Olenevalt sellest, mis seisukoha nõukogu eelarveprojekti suhtes võtab, võib arvamuse 

koostaja kaaluda summade taastamist eelarveprojekti üksikutel eelarveridadel, et võtta arvesse 

parlamendi poolt esmatähtsateks peetavaid meetmeid. Eelkõige puudutab see eelarveridu, mis 

käsitlevad Euroopa ühendamise rahastut, SESARit ja transpordiga seotud teadustegevust.  
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