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ETTEPANEKUD

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

 
A. arvestades, et liidu transpordisektor on oluline liidu majandusliku, sotsiaalse ja 

keskkonnaalase arengu ja kestlikkuse jaoks ning kõigi liidu piirkondade 
territoriaalse juurdepääsetavuse ja ühendatuse tagamiseks, pöörates erilist 
tähelepanu äärealadele, maapiirkondadele, saartele ja äärepoolseimatele 
piirkondadele;

B. arvestades, et transport on 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks keskse 
tähtsusega ning selleks, et transpordisektor saaks selle eesmärgi saavutamisse suure 
panuse anda, tuleb ELi ja riikide tasandil teha väga suuri valdkondlikke avaliku ja 
erasektori finantsinvesteeringuid, millega kiirendada üleminekut säästvale, ohutule, 
arukale, koostalitlusvõimelisele ja mitmeliigilisele liikuvusele;

C. arvestades, et transpordi- ja turismisektor on üks neist sektoritest, mida hiljutine 
COVID-19 kriis on mõjutanud kõige rängemini; arvestades, et transport on 
osutunud hädavajalikuks, et varustada liidu elanikkonda kriisi ajal kõigi vajalike 
kaupadega, sealhulgas meditsiini- ja sanitaarseadmetega; arvestades, et transpordi- 
ja turismisektori taastumist on väga vaja, et ELi siseturg toimiks hästi ning ELis, 
sealhulgas äärealadel ja hõredalt asustatud piirkondades, oleks tagatud ühendatus ja 
konkurentsivõime;

D. arvestades, et hinnangute kohaselt on tegeliku brutolisaväärtuse kadu 
transpordisektoris 2020. aastal üks suurimad (ligikaudu 20 %), kusjuures eriti suures 
ohus on teatavad transpordiliigid, näiteks lennundussektor, kus reisijate arv on kogu 
2020. aasta jooksul vähenenud hinnanguliselt 60 %; arvestades, et hinnangute 
kohaselt väheneb omakapital 2020. aastal kõige rohkem turismi ökosüsteemis 
(ligikaudu 171 miljardit eurot, mis moodustab 26,4 % ökosüsteemide kapitali 
kogukaost) ja see moodustab 22 % investeerimisvajadusest;

E. arvestades, et tuleb tagada, et Euroopa kodanikud ei langeks COVID-19 kriisi tõttu 
transpordikulude suurenemise ohvriks;

1. märgib teatava murega, et taasterahastu „Next Generation EU“ kulukohustuste 
assigneering 2021. aasta eelarve sihtotstarbelise tuluna on 211 miljardit eurot; see 
moodustab 126 % tavapärastest liidu eelarve kulukohustuste assigneeringutest, 
mille suhtes samasugust parlamentaarset kontrolli ei kohaldata; 

2. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et juulis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel 
lepiti kokku, et summat, mis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kehtivuse ajal 
eraldatakse taasterahastust „NextGenerationEU“ programmile „InvestEU“, 
kärbitakse järsult 30,3 miljardilt eurolt 5,6 miljardile eurole; nõukogu ettepanek 
suurendada sellel eelarvereal programmi „InvestEU“ 2021. aasta eelarvet 
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551 miljoni euro võrra ei hüvita ligilähedaltki ulatuslikku kärbet, mis tehti 9,645 
miljardi euro suuruses summas, mis loodeti 2021. aastal taasterahastust 
„NextGenerationEU“ programmile „InvestEU“ eraldada, ja sellest selgelt ei piisa; 
nõuab, et programmi „InvestEU“ lisataks uus strateegiline Euroopa 
investeerimispoliitika komponent, mis hõlmab peamisi kestlikku ja ohutusse 
transporditaristusse, liikuvuslahendustesse ja seadmetesse ning uuendusliku 
tehnoloogia kasutuselevõttu investeerimise võimalusi, mis aitavad suurendada 
majanduslikku, territoriaalset ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning tagavad ELi rahalise 
toetuse suurima võimaliku mõju ja lisaväärtuse; kordab, et programm „InvestEU“ 
peaks olema keskse tähtsusega innovatiivset, digitaalset ja kestlikku turismi 
edendavate toimingute toetamisel;

3. [02 03 01] rõhutab, et Euroopa ühendamise rahastu on väga tähtis sellise võimsa 
üleeuroopalise võrgu (TEN-T) arendamisel, mis on säästev, ohutu, mitmeliigiline, 
koostalitlusvõimeline ning transpordi-, energia- ja digiteenuste taristu valdkonnas 
omavahel ühendatud, ning rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel, aruka ja 
säästva liikuvuse edendamisel, sealhulgas raudtee- ja siseveetranspordi 
suurendamisel; peab vastuvõetamatuks Euroopa ühendamise rahastu energeetika ja 
digitaalvaldkonna kulukohustuste järsku vähendamist ning Euroopa ühendamise 
rahastu eelarve üldist vähendamist võrreldes Euroopa Parlamendi esialgse 
ettepanekuga; 

peab eriti vastuvõetamatuks, et pärast Euroopa Ülemkogu juulikuist kohtumist on 
Euroopa ühendamise rahastu transpordivaldkonna 2021.–2027. aasta 
kulukohustuste assigneeringud isegi väiksemad kui mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014–2020 ning nõukogu seisukohas nähakse ette 227,3 miljoni 
euro suurune kärbe võrreldes 2021. aasta eelarveprojektiga, mis oleks sektori 
vajadusi arvestades täiesti ebapiisav; nõuab seetõttu, et Euroopa ühendamise rahastu 
eelarve koostataks kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta1; tuletab meelde, et Euroopa ühendamise rahastu kulude 
lühiajalisel, keskmise pikkusega ja pikaajalisel planeerimisel tuleks arvesse võtta 
tulemuspõhist tegutsemisviisi ja püüda luua ELi lisaväärtust, sealhulgas selliste 
sektorite nagu transport, energeetika, turism ja digiüleminek koostoime kaudu;

4. [02 03 01] peab väga kahetsusväärseks nõukogu järeldusi, milles liikmesriigid 
leppisid kokku 21. juulil 2020 ja mille kohaselt tuleb Euroopa ühendamise rahastu 
üldisest rahastamispaketist broneerida 1 384 miljonit eurot selleks, et ehitada 
lõplikult välja Ühtekuuluvusfondist abi saavate riikide vahel puuduvad suured 
piiriülesed raudteeühendused; tuletab meelde, et Euroopa ühendamise rahastu 
rahastamine põhineb 27 liikmesriigiga ELi projektide konkurentsivõimel ja see ei 
ole ette nähtud üksnes Ühtekuuluvusfondist abi saavatele riikidele ning seetõttu ei 
ole võimalik broneerida vahendeid piiratud arvu liikmesriikide kindlatele 
projektile; kutsub parlamenti üles kinnitama oma seisukohta, mille kohaselt 
eraldatakse kogu Euroopa ühendamise rahastu summa 27 liikmesriigiga ELile;

5. [02 10 01] märgib, et Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (EASA) 2021. aasta 

1 2018. aasta hindades 2021.–2027. aastaks 17,746 miljardit eurot (keskmiselt 2,542 
miljardit eurot aastas).
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eelarvet on veidi suurendatud, kuid peab kahetsusväärseks, et nõukogu seisukohas 
ette nähtud eraldis on väiksem kui eelarveprojektis; kordab, et EASA on liigitatud 
Euroopa strateegiliste investeeringute ametiks, mis sai 2018. aastal olulisi uusi 
põhiülesandeid; tuletab meelde EASA suurt tööd ja EASA vahendite investeerimist 
rohelise kokkuleppe kontekstis (nt EASA ökomärgise programm) ja 2020. aastal 
tervishoiukriisi juhtimisel, kui ta koostas tihedas koostöös Haiguste Ennetamise ja 
Tõrje Euroopa Keskusega (ECDC) lennunduses kehtiva tervisealase protokolli, 
mille eesmärk on tagada ELis ja mujal maailmas ohutu lennutegevuse taastamine; 

tuletab meelde EASA jõupingutusi, nimelt tema tegevust ELi lennundussektori 
keskkonnahoidlikul taastamisel, sealhulgas lennuettevõtjate lennukipargi 
uuendamisel kõige rangematele keskkonnasertifikaatide nõuetele vastavate 
õhusõidukitega; tuletab samuti meelde, et lennutransport ja selle taristu (nt 
lennujaamad) aitavad tagada muude transpordiliikidega, eelkõige 
raudteetranspordiga, koostalitluse võimet ning selle lisaväärtust, mis tähendab 
ühendatust, pikamaaühendusi ning äärealadele, territooriumidele ja saartele 
osutatavaid teenuseid; nõuab seetõttu, et ameti 2021. aasta eelarvet suurendataks 
2020. aasta omaga võrreldes 16,45 % ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
kehtivuse ajal kinnitataks järgmised eelarvet suurendavad summad, et EASA oleks 
tugevam ja edendaks muu hulgas järk-järgult ühtse Euroopa taeva algatust;

6. [02 10 02] märgib rahuloluga, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 
2021. aasta eelarvet on tublisti suurendatud; nõuab, et järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku kehtivuse ajal kinnitataks järgmised eelarvet suurendavad 
summad, et EMSA oleks tugevam;

7. [02 10 03] peab kahetsusväärseks, et Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) 
2021. aasta eelarvet on vähendatud, kuigi ameti töö on väga vajalik, et minna 
maanteetranspordilt püsivalt üle raudteetranspordile ning teha ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomisel edusamme; märgib, et eelarvesumma vähenemine on eriti 
kahetsusväärne seetõttu, et 2021. aasta on Euroopa raudteeaasta; nõuab seetõttu, et 
ERA eelarve jäetaks vähemalt 2020. aasta tasemele, mis on 27,44 miljonit eurot, 
ning et eelarveprojektis järgmisteks aastateks kavandatud protsentuaalset 
suurendamist kohaldataks summa suhtes, mis on sellest suurem; väljendab heameelt 
selle üle, et komisjon kuulutas välja hankemenetluse, et viia ellu katseprojekt, mille 
eesmärk on taastada öised piiriülesed rongid; ergutab komisjoni edendama 
mugavate Euroopa öörongide liikluse taaselavdamist, kuna tegemist on teostatava 
ja säästva alternatiiviga lühilendudele ja pikkadele autoreisidele;

8. [05 05 03] peab kahetsusväärseks, et toetust, mis on Ühtekuuluvusfondist 
transpordivaldkonnas ette nähtud Euroopa ühendamise rahastule, on järsult 
vähendatud (kulukohustuste assigneeringute summa on 18,9 % väiksem); nõuab, et 
eraldis taastataks 2020. aasta tasemel, näitamaks, et liidu transpordipoliitika ja 
investeeringud on liidu territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse 
edendamiseks ja tugevdamiseks väga olulised; on seisukohal, et Euroopa 
Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
transpordiprojektide prioriteet peab olema TEN-T põhi- ja üldiste võrkude 
arendamine ja lõpuleviimine;
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9. [09 03 01] rõhutab, et õiglase ülemineku fondist tuleb teha transpordisektoris 
vajalikke investeeringuid, et tagada õiglane, kaasav ja sotsiaalselt vastuvõetav 
kliimaneutraalsusele üleminek, milles ei jäeta kedagi kõrvale; rõhutab, et tuleb 
toetada transpordisektori töötajate ja tööotsijate täiendus- ja ümberõpet, tootlikke 
ja kestlikke investeeringuid VKEdesse ning investeeringuid arukasse ja säästvasse 
liikuvusse ning keskkonnahoidlikku transporditaristusse; peab aga väga 
kahetsusväärseks, et nõukogu otsustas summasid, mis õiglase ülemineku fondile 
mitmeaastase finantsraamistiku ja taasterahastu „NextGenerationEU“ kohaselt on 
ette nähtud, hiljuti kärpida, mis võib mõjutada 2021. aasta eelarvet;

10. [13 04 01] peab väga kahetsusväärseks, et uues ettepanekus, mille komisjon 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta tegi, on transpordisamba raames, mille 
eesmärk on kohandada TEN-T võrkude osi transporditaristu kahese kasutusega, et 
parandada nii tsiviil- kui ka sõjaväelist liikuvust, kärbitud sõjaväelise liikuvusega 
seotud kulukohustusi 75 %; sellise kärpe tagajärjel võetakse liidu uue 
poliitikaeesmärgi täitmiseks tegelikult üksnes sümboolseid meetmeid; nõuab, et 
taastataks esialgne summa ja 2021. aasta kulukohustuste summa määrataks kindlaks 
vastavalt sellele;

11. [uus] peab kahetsusväärseks, et komisjon ei soovi luua Euroopa tasandil säästva 
turismi jaoks spetsiaalset eraldist ega eriprogrammi, sealhulgas 300 miljoni euro 
suurust eelarvet, nagu Euroopa Parlament on korduvalt ja korrapäraselt nõudnud; 
kordab, et tuleb luua uus eelarverida, et võtta arvesse transpordiga tihedalt seotud 
sektorit, mida COVID-19 kriis on tabanud rängalt ja mis on ELi majanduse, 
konkurentsivõime, tööhõive ja sotsiaalse arengu jaoks väga tähtis;

12. rõhutab, et tuleb kujundada lihtsam ja tõhusam omavahendite süsteem, millega 
suudetakse kogurahvatulul põhinevate osamaksete osakaalu järsult vähendada ning 
tagada liidu kulutuste piisav tulemuspõhine rahastamine;

13. rõhutab, et transpordisektori tulemuslikkuse ja ohutuse parandamisel ning 
transpordisektori heitkoguste vähendamise edendamisel tehnoloogiliste 
edusammude ja normide alusel võib suur osa olla Euroopa partnerlustel; juhib 
tähelepanu sellele, et partnerluste soodustamisel ELi riikide, erasektori, sihtasutuste 
ja muude sidusrühmadega võib olla tähtsaim roll programmil „Euroopa horisont“ ja 
teistel ELi rahastamisprogrammidel; nõuab, et selliseid algatusi – näiteks Euroopa 
partnerluse loomist merendussektori jaoks – rahastataks piisavalt, et aidata kaasa 
nende eesmärkide saavutamisele; peab väga kahetsusväärseks, et nõukogu otsustas 
summasid, mis teadusuuringute prorgammile „Euroopa horisont“ mitmeaastase 
finantsraamistiku ja taasterahastu „NextGenerationEU“ kohaselt on ette nähtud, 
hiljuti kärpida, mis võib mõjutada 2021. aasta eelarvet;

14. tuletab meelde, et avaliku sektori taristuinvesteeringutega on eriti sageli seotud 
pettused; rõhutab, et ELi rahastatavate suuremahuliste transporditaristu 
projektidega seotud pakkumismenetlused peavad olema läbipaistvad ja põhinema 
konkurentsil; 

15. rõhutab, et transpordi halb kvaliteet põhjustab suurt investeeringupuudujääki, 
piirkondlikke erinevusi ja kaasamispuudusi, mis kahjustavad ettevõtluskeskkonda 
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ja ohustavad ühtekuuluvuspüüdlusi; rõhutab seetõttu, et investeeringuid on eriti vaja 
piirkondades, kus transporditaristu on halvas olukorras; rõhutab, et taristu aeglase 
arendamise põhjuseks on sageli kohalike ametiasutuste vähene suutlikkus ning 
seetõttu peaks investeeringuga kaasnema ELi märkimisväärne tehniline abi ja 
järelevalve;

16. märgib murega, et puuduvad vahendid, millega suurendada jõupingutusi üldise 
võrgu väljaehitamiseks, millel on väga suur sotsiaal-majanduslik väärtus eelkõige 
äärepoolsetes piirkondades, kus liikuvuse parandamine on rahvastikukao ja 
majanduslanguse vältimiseks üks peamisi tegureid;

17. rõhutab, et eraldatud vahendite kasutamist tuleb ratsionaliseerida, et edendada ja 
arendada transpordi- ja turismisektorit, ning bürokraatiat tuleb tublisti vähendada, 
et endiselt ebatäieliku Euroopa taristuvõrgu väljakujundamiseks kuluks vähem 
aega ja raha.
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