
AD\1188826ET.docx PE639.932v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Transpordi- ja turismikomisjon

2019/2028(BUD)

26.9.2019

ARVAMUS
Esitaja: transpordi- ja turismikomisjon

Saaja: eelarvekomisjon

Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta
(2019/2028(BUD))

Arvamuse koostaja: Daniel Freund



PE639.932v02-00 2/11 AD\1188826ET.docx

ET

PA_NonLeg



AD\1188826ET.docx 3/11 PE639.932v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks komisjoni poolt transpordivaldkonnas kavandatud eelarveprojekti; 
peab kahetsusväärseks nõukogu poolt nõutavaid valimatuid kärpeid; nõuab kindlalt ELi 
transpordisektorile ambitsioonikat eelarvet, milles võetakse arvesse ELi 
transpordipoliitikaga seotud esilekerkivaid probleeme ja praeguseid poliitilisi 
prioriteete;

2. usub, et aeg on küps ELi transpordisektori rahastamise põhjalikumaks 
ümberkujundamiseks, et luua 2050. aastaks netoheitevaba transpordisektor ja tagada 
täielik kooskõla Pariisi kokkuleppe ning kestliku arengu eesmärkidega; rõhutab, et väga 
oluline on, et programmi „Horisont 2020“ transpordivaldkonna portfelli, programmide 
ja ühisettevõtete rahastamine oleks kõrgel tasemel, tulemustele suunatud ja tõhus; 
rõhutab CO2-heite vähendamise ja digitaliseerimise valdkonna projektide ja 
programmide tähtsust, nõuab nende piisavat rahastamist ja prioriteediks seadmist; 
nõuab tungivalt, et komisjon edendaks digitaaltehnoloogiale üleminekut logistika 
valdkonnas; on veendunud, et selle reformi puhul tuleb täiel määral arvesse võtta 
haavatavate ühiskonnarühmade ja piirkondade vajadusi, et üleminek oleks õiglane ja 
kaasav; rõhutab, et rahastamine peab tagama parema transpordiühenduse ja tõhususe;

3. on seisukohal, et ELi transpordipoliitika on oluline majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase kestlikkuse seisukohast ning seetõttu tuleks esikohale seada pigem 
projektide kvaliteet ja jätkusuutlikkus ning nende kasulikkus kodanikele ja ettevõtetele 
kui nende suurus või maht; rõhutab, et ELi transpordipoliitika vajab asjakohast ja 
piisavat rahastamist, et tagada Euroopas, sealhulgas äärepoolsemates geograafilistes 
piirkondades, majanduskasv, töökohad ja konkurentsivõime ning teha rohkem 
investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning sotsiaalsesse ja 
territoriaalsesse ühtekuuluvusse; rõhutab, et peamiste taristuprojektide tõhususe 
suurendamiseks tuleb poliitika, rahastamise ja haldusmenetluse vahel välja töötada 
valdkonnaülesed seosed;

4. rõhutab ELi transpordipoliitika ja investeeringute otsustavat tähtsust ELi territoriaalse, 
sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse edendamisel ja tugevdamisel ning kõigi ELi 
piirkondade, sealhulgas kaugemate piirkondade, äärepoolseimate piirkondade, saarte, 
mägipiirkondade ja piirialade, samuti rahvastikukaoga ja hõredalt asustatud alade 
territoriaalse juurdepääsetavuse ja omavahelise ühendamise tagamisel;

5. märgib, et avaliku sektori investeeringud maantee-, raudtee-, õhu- ja meretransporti 
mõjutavad positiivselt siseturgu ja ELi majandust, millest peab saama maailma liider;

6. rõhutab, et ELi transporditaristu poliitikas tuleb pöörata tugevam integreeriv fookus 
järgmisele kolmele aspektile:

– koridoride ja üldise võrgu omavaheline ühendatus ning piiriülesed ühendused peavad 
olema prioriteet,

– ühendveod peavad olema projektidega seotud otsuste tegemise alus ja
– koostalitlusvõime peab olema transpordiprojektide kaasrahastamise tingimus;
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7. rõhutab veel kord, et esialgne kokkulepe, milles käsitletakse määrust, millega luuakse 
InvestEU programm1, sisaldab üldist sätet (mida kohaldatakse kõikide transpordiga 
seotud rahastamisvahendite suhtes), et „ei tohi toetada projekte, mis ei ole 
kliimaeesmärkide saavutamisega kooskõlas“ ning et rahastamist ja 
investeerimistoiminguid „hinnatakse, et teha kindlaks, kas neil on keskkonna-, kliima- 
või sotsiaalne mõju, ja kui selline mõju on, siis hinnatakse neid kliima, keskkonna ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse seisukohast“; tuletab meelde, et InvestEU fondist tuleks 
toetada investeeringuid, mis aitavad kaasa suuremale majanduslikule, territoriaalsele ja 
sotsiaalsele ühtekuuluvusele liidus, ning et ELi rahalise toetuse mõju ja lisandväärtuse 
maksimeerimiseks on asjakohane maksimeerida asjaomaste liidu programmide 
koostoimet sellistes valdkondades nagu transport, energia ja digitaliseerimine; 

8. rõhutab, et lisaks Euroopa Investeerimispanga (EIP) põhirollile Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi (EFSI) ja InvestEU fondi rakendamisel on väga oluline, et EIP 
transpordipoliitika eelseisev läbivaatamine 2020. aastal sillutaks teed panga 
transpordivaldkonna rahastamise põhjalikumaks läbivaatamiseks; tuletab meelde, et EIP 
on ajavahemikul 2007–2018 andnud transpordiprojektidele ligikaudu 140 miljardi euro 
ulatuses laene, millest umbes 80 % on seotud maanteetaristuga2; palub EIP-l esitada 
parlamendile õigeaegselt aruanne oma transpordipoliitika läbivaatamise kõigi etappide 
kohta;

9. rõhutab Euroopa ühendamise rahastu keskset rolli sellise suure jõudlusega 
üleeuroopalise võrgu (TEN-T) arendamisel, mis on jätkusuutlik ja omavahel ühendatud 
transpordi, energeetika ja digitaalteenuste taristu valdkonnas; kordab, et TEN-T kiire 
väljakujundamine aitab märkimisväärselt kaasa ELi sotsiaal-majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse parandamisele ning ELi CO2-heite vähendamise 
eesmärkide edendamisele; rõhutab, et Euroopa ühendamise rahastu on väga oluline ELi 
jätkusuutlikku pikaajalisse majanduskasvu, innovatsiooni, ühtekuuluvusse, 
konkurentsivõimesse ja töökohtade loomisse investeerimiseks;

10. on veendunud, et Euroopa ühendamise rahastu kulutusi transpordi valdkonnas on 
võimalik parandada, suurendades veelgi nullheitega transpordiliikide rahastamise 
osakaalu; tuletab meelde, et Euroopa ühendamise rahastu on transpordisektoris väga 
oluline rahastamisvahend ning kulutuste lühikeses ja pikas perspektiivis kavandamisel 
tuleks võtta arvesse tulemustele orienteeritud lähenemisviisi ning püüda saavutada ELi 
lisaväärtust, eriti seoses TEN-T põhi- ja üldvõrkude arendamise ja lõpuleviimisega; 
kiidab heaks komisjoni lähenemisviisi kaasrahastada demonteeritud või mahajäetud3 
piirkondlike piiriüleste raudteeühenduste taasloomist ning ergutab liikmesriike, 
piiriüleseid piirkondi ja komisjoni veelgi intensiivistama asjaomaseid alt üles suunatud 
projekte, mis aitavad kaasa piiride taasavamisele ELis, juhul kui sellised piirid on veel 
olemas; kutsub komisjoni üles märkimisväärselt suurendama summat Euroopa 

1 Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)).
2 Euroopa Kontrollikoda – audititutvustus „Roads connecting European regions“ (Euroopa piirkondi ühendavad 
maanteed), lk 9 – 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
3 Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal 
EU borders (põhjalik analüüs ELi sisepiiridel olemasolevate piiriüleste raudteeühenduste ja puuduvate ühenduste 
kohta) (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf)

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
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ühendamise rahastu eelarvereal, mis on reserveeritud demonteeritud või mahajäetud 
piirkondlike raudteeühenduste taastamise rahastamiseks, seades prioriteediks 
geograafiliselt ebasoodsas olukorras olevad piirkonnad; kutsub komisjoni üles võtma 
arvesse transporditaristu ikka veel suuri erinevusi ELis; tuleb intensiivistada raudtee 
infrastruktuuri edasist elektrifitseerimist ja Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS) on vaja kiiremini kasutusele võtta; jätkusuutliku ja tõhusa kaubaveosüsteemi 
tagamiseks tuleks Euroopa ühendamise rahastu eelarves võtta arvesse ka 
raudteekaubaveo müra vähendamise meetmeid; on seisukohal, et Euroopa ühendamise 
rahastuga tuleks teha enamat meretranspordi integreerimiseks ja edendamiseks; nõuab, 
et transpordile rahaliste vahendite eraldamisel kaitstaks Euroopa ühendamise rahastu 
rahastamist;

11. palub komisjonil esitada 2019. aasta lõpuks kõigi lepinguliste projektide elluviimise 
kohta hinnangu, mis sisaldab muu hulgas andmeid projektide elluviimise hetkeseisu 
kohta, prognoose projektide lõpuleviimise kohta ning ettepanekuid, mis võimaldaksid 
saavutada kulutuste tasemeks 100 %, sealhulgas rahaliste vahendite ümberpaigutamine;

12. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika raames transporditaristu rahastamisega tuleks 
püüda saavutada aluslepingus sätestatud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk; rõhutab, et detsentraliseeritud lähenemisviis on oluline ning et 
maapiirkondade ühendatus ja ligipääsetavus on endiselt probleem, millega tuleb 
kiiremas korras tegeleda; väljendab muret selle pärast, et Euroopa Regionaalarengu 
Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi kasutamisel on vähe tähelepanu pööratud vedude 
ümbersuunamisele; rõhutab vajadust kasutada ELi rahalisi vahendeid CO2-heite 
vähendamiseks ka transpordisektoris; soovitab suurendada jalgrattasõitu ja kõndimist 
soodustavaid investeeringuid; kordab oma pikaajalist nõudmist, et ELi poolne 
rahastamine transpordisektoris, eelkõige koostöös liikmesriikidega hallatavate vahendite 
osas oleks läbipaistev; palub komisjonil teha kättesaadavaks ulatuslik teave ERFist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatud transpordiprojektide kohta;

13. palub komisjonil esitada aasta lõpuks hinnang ELi rahaliste vahendite kasutamise kohta 
transpordiprojektide jaoks Euroopa ühendamise rahastu, Ühtekuuluvusfondi ja ERFi 
raames, sealhulgas transpordistrateegiate ja partnerluslepingutes sätestatud 
eeltingimuste täitmise taseme kohta;

14. palub komisjonil esitada 2019. aasta lõpuks hinnangu rahastamisvahenditele eraldatud 
summade kasutamise hetkeseisu kohta, prognoosid vahendite kasutamise lõpliku taseme 
kohta ja ettepanekud, mida tuleb kohaldada 100 % taseme saavutamiseks, sealhulgas 
ümberpaigutused Euroopa ühendamise rahastu muudele eelarveridadele;

15. palub komisjonil esitada hinnangu SESARi kasutuselevõtu jaoks eraldatud summade, 
hetkeolukorra, tulevaste meetmete ja nendest summadest rahastatud projektide panuse 
kohta SESARi kasutuselevõtmiseks liikmesriikides;

16. ergutab komisjoni edendama mugavate Euroopa öörongide liikluse taaselavdamist, kuna 
tegemist on võimaliku ja säästva alternatiiviga lühilendudele ja pikkadele autoreisidele; 
palub komisjonil uurida võimalikke viise, kuidas kombineerida EuroVelo võrgustiku 
kaasrahastamist üldraudteevõrgu rahastamisega;

17. on seisukohal, et meretransport pakub alternatiivi põhimõttele, et kõiki kaupu 
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transporditakse autovedudega; on seisukohal, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2016/8024 (millega kehtestatakse piirmäärad laevakütuste 
väävlisisaldusele) sätted suurendavad selle transpordiliigi säästlikkust ja et kõnealuse 
sektori CO2-heite vähendamisel on veel arenguruumi; märgib, et Euroopa sadamad on 
mitmeliigilised sõlmpunktid ja nende kaudu imporditakse ELi rohkem kui 90 % 
kaupadest; kutsub komisjoni üles seda transpordiliiki rohkem edendama ja rahastama;

18. rõhutab, et digitaliseerimine võib muuta transpordi ELis kaasavamaks, 
innovaatilisemaks, ühendatumaks ja säästvamaks; tuletab komisjonile meelde, kui tähtis 
on koostada uus ELi strateegia, mille prioriteedid peavad olema õiglane üleminek ja 
ümberõpe nende inimeste jaoks, kelle töökohad transpordisektori digitaaltehnoloogiale 
ülemineku tõttu kaovad;

19. võttes arvesse liiklusõnnetustest põhjustatud surmajuhtumite ja vigastuste endiselt väga 
suurt arvu ning uut maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise direktiivi ja selle 
sätet, et „liikmesriigid tagavad vähekaitstud liiklejate vajaduste arvesse võtmise“, 
nõuab, et komisjon ja liikmesriigid pööraksid veelgi enam tähelepanu eri 
transpordivahendeid kasutavate reisijate ohutuse tagamise rahastamisele, keskendudes 
vähem kaitstud liiklejate, nagu jalakäijate, puuetega inimeste, jalgratturite ja muude 
mikroliikuvuse kasutajate ohutusele, samuti vedude ohutumatele ja väiksema heitega 
transpordiliikidele, nt raudteetranspordile ümbersuunamisele; kutsub komisjoni üles 
andma liikmesriikidele vajalikku tehnilist ja haldusabi olemasolevate teede asjakohaste 
hooldusmeetmete osas nende vastavates terviklikes transpordikavades, et parandada 
teede kvaliteeti ja ohutust;

20. leiab, et linnatranspordi rahastamise tugevam seostamine säästva linnalise 
liikumiskeskkonna kavadega on oluline, et edendada linnalise liikumiskeskkonna 
ümberkujundamist; nõuab, et nende linnalise liikumiskeskkonna kavadega edendataks 
erinevate säästvate transpordiliikide vahel mitmeliigilise transpordi võimalusi, 
rakendades ELi kodanike diskrimineerimise vältimise tagamiseks tasakaalustatud 
sotsiaalmajanduslikke meetmeid;

21. rõhutab, et linnalise liikumise kord peab aitama lühendada trajektooril kodu-töö-kodu 
liikumiseks kuluvat aega, tagada koostalitlusvõime, suurendada ühistranspordi 
atraktiivsust elanikkonna silmis ning vähendada isiklike transpordivahendite kasutamist, 
aidates seeläbi muuta keskkonda säästvamaks, võidelda kliimamuutuste vastu ning 
soodustada ühiskonna arengut; on seisukohal, et arvestades ühistranspordiliikide 
mitmekesisust ELi suurlinnapiirkondades (mõned neist on hajutatud 
transpordisüsteemidega ja kehvasti organiseeritud piletimüügiga, mis muudab nende 
kasutamise kulukamaks), tuleks 2020. aasta eelarves keskenduda probleemidele, mis 
tulenevad ühistranspordi keerukast piletimüügist, ning toetada tegevuskava koostamist 
ühtse mitmeliigilise piletimüügisüsteemi rakendamiseks;

22. nõuab täielikult läbipaistvat rahastamist ja projektide läbipaistvamat hindamist, pöörates 
erilist tähelepanu kodanike, kodanikuühiskonna ja valitsusväliste organisatsioonide 
osalemisele läbipaistvas otsuste tegemise protsessis ning jälgides suurte projektide, 
mille investeeringute kogumaht on üle 1 miljardi euro, arengut; on arvamusel, et 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/802, mis käsitleb väävlisisalduse 
vähendamist teatavates vedelkütustes (ELT L 132, 21.5.2016, lk 58).



AD\1188826ET.docx 7/11 PE639.932v02-00

ET

rahastamisel tuleks keskenduda eesmärkidele, millega tagatakse liikmesriikidele tõeline 
lisaväärtus, eriti sotsiaalsel tasandil ja keskkonna seisukohast;

23. tuletab meelde, et avaliku sektori taristuinvesteeringud on eriti tundlikud korruptsiooni 
suhtes; rõhutab, kui oluline on tagada läbipaistvad ja konkurentsipõhised 
pakkumismenetlused ELi rahastatavate suuremahuliste transporditaristu projektide 
puhul; nõuab, et avaliku sektori hankijad ja eelnimetatud suuremahuliste projektide 
pakkujad sõlmiksid ausameelsuse kokkulepped, mille põhjal kolmandad isikud jälgivad 
parimate tavade ja läbipaistvuse alaste kohustuste täitmist; tuletab meelde, et 
liikmesriikidel lasub esmane vastutus sellise juhtimissüsteemi loomise eest, mille 
eesmärk on tagada investeerimisprojektide tulemuslik ja tõhus elluviimine, ning nõuab 
tungivalt, et komisjon tagaks projektide elluviimise hõlbustamiseks vajaliku haldus- ja 
tehnilise toe; juhib tähelepanu sellele, et hankemenetlustes on oluline võtta arvesse ka 
töötajate sotsiaalseid tingimusi; juhib tähelepanu asjaolule, et praegu on kogu 
transpordisektoril raske töötajaid värvata ja et töötajate leidmisega seotud probleemide 
käsitlemiseks tuleb töötingimusi parandada;

24. on seisukohal, et transpordiprojektide kulude-tulude analüüs ei peaks enam keskenduma 
lühiajalisele majandusanalüüsile, vaid kõigi lühi- ja pikaajaliste väliskulude põhjalikule 
mõistmisele, lähtudes hiljutisest komisjoni tellitud uuringust väliskulude ja kulude 
arvessevõtmise kohta, mis näitas, et transpordi väliskulud on hinnanguliselt ligikaudu 
1000 miljardit eurot aastas5;

25. kutsub komisjoni üles kasutama rohkem tulemustele suunatud lähenemisviisi, püüdma 
saavutada ELi lisaväärtust ja keskenduma katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete 
valikukriteeriumide kindlaksmääramisel rohkem poliitilistele eesmärkidele, ning tuletab 
meelde nende nõuetekohase elluviimise tähtsust;

26. kordab, et vaja on tugevat Euroopa Liidu Lennundusohutusametit (EASA) koos 
asjakohase rahastamisega, et tagada ELi kodanike ohutus ja julgeolek (nt uute 
tehnoloogiatega kaasnevad probleemid, küberohud, GNSSi segamine), 
lennutranspordisektori keskkonnasäästlikkus, vähendades selle keskkonnajalajälge 
(vähem müra ja heiteid, CO2-heite vähendamine, ringmajandus), edendades 
keskkonnakaitset (leevendusmeetmed), uuenduslike ja säästvate tehnoloogiate 
(mehitamata õhusõidukid, elektri- ja hübriidõhusõidukid, säästvad lennukikütused) 
arendamist, ökomärgise programmi ja mitmeliigilist liikuvust (st ühendused raudtee ja 
lennujaamade taristu vahel), ning olla selles valdkonnas üleilmne liider;

27. peab kahetsusväärseks, et ELi transpordiga seotud ametite – EASA, Euroopa 
Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) ja Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) – laiendatud 
ülesandeid ei ole 2020. aasta eelarves arvesse võetud, kuigi suurenenud vajadust 
finants- ja inimressursside järele tuleks arvesse võtta, et tagada nende ülesannete täielik 
täitmine; tuletab meelde, et kontrollikoja arvamuse kohaselt võib ERA töö ühte 
asukohta tsentraliseerimine vähendada ELi eelarvest kaetavaid kulusid;

28. rõhutab, kui olulised on projektid, millega edendatakse turismi, kuivõrd turism on 

5 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities (kestliku 
transporditaristu maksustamist ja transpordi välismõjude arvessevõtmist käsitlev uuring) 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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sektor, mis annab märkimisväärse panuse liikmesriikide SKPsse ja millel on 
majanduslik mõju majanduskasvule, konkurentsivõimele, tööhõivele ja sotsiaalsele 
arengule; peab kahetsusväärseks, et eelarves ei sisaldu turism omaette 
poliitikavaldkonnana, ning kordab oma nõudmist, et järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus nähtaks eraldi eelarverea all ette konkreetne ja sihtotstarbeline 
rahastamine üksnes turismile; juhib tähelepanu sellele, et liikmesriigid seisavad 
turismisektoris silmitsi ühiste probleemidega, sealhulgas kriisiohjamine, konkurents 
kolmandate riikidega, turismi säästlikkus, kohalike ja isoleeritud kogukondade 
tugevdamine ning üleminek süsinikdioksiidiheitevabale majandusele, ning et ELi ühine 
poliitika annab seega olulist lisaväärtust.
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