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ETTEPANEKUD

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

1. toonitab, et ühtekuuluvuspoliitika investeeringud tuleb jätkuvalt suunata kõigile 
piirkondadele, võttes aluseks kolme olemasolevat kategooriat, milleks on vähem 
arenenud piirkonnad, üleminekupiirkonnad ja enam arenenud piirkonnad, ning et 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks kavandatud keskkonnastrateegiad tuleb nende 
kategooriatega ja Euroopa rohelise kokkuleppega sobitada ja kooskõlastada, pöörates 
erilist tähelepanu leevendusmeetmetele ja pidades nende puhul silmas CO2‑mahukatest 
majandussektoritest sõltuvate piirkondade õiglast üleminekut; märgib, et erilist 
tähelepanu tuleks pöörata ühtekuuluvusega seotud vajadustele ja probleemidele, millega 
seisavad vastamisi äärealad, maapiirkonnad ja äärepoolseimad piirkonnad, samuti 
saared, hõredalt asustatud piirkonnad ja muud geograafiliselt ebasoodsas olukorras 
olevad piirkonnad;

2. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika raames on Euroopa Regionaalarengu Fond 
(ERF) ja Ühtekuuluvusfond olnud peamised transpordimeetmete rahastamisallikad, kust 
on rahastamisperioodil 2014–2020 eraldatud üle 70 miljardi euro, ning et 
ühtekuuluvuspoliitika juhtimine on jagatud ELi ja selle liikmesriikide vahel, mis hajutab 
otsustamisvõimu selles protsessis;

3. märgib, et transpordiprojektide puhul, mida toetatakse ühtekuuluvuspaketist, mille jaoks 
kantakse Ühtekuuluvusfondist vahendeid üle Euroopa ühendamise rahastusse, 
kohaldatakse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) raames 
kliimaküsimuste arvessevõtmist ning 60 % Euroopa ühendamise rahastu kogupaketist 
tuleb kasutada kliimaeesmärkide saavutamiseks;

4. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika vahendid peavad eelkõige vastama erinevate 
sihtpiirkondade vajadustele ja toetama ELi ühiseid poliitikaeesmärke ning seetõttu tuleb 
ühtekuuluvusfonde kasutada projektideks, mis aitavad kaasa sotsiaal-majanduslikule 
kasvule ja töökohtade loomisele ja seeläbi kodanike/kogukondade heaolule, parandavad 
nende elatustaset ja ergutavad kohalikku majandust, kuna nende fondide peamine 
ülesanne on saavutada ühtekuuluvus, soodustades samal ajal teadusuuringuid ja 
innovatsiooni, majanduskasvu ja konkurentsivõimet, edendades omakorda seeläbi 
säästvat liikuvust ja ühendatust ning tagades seega territoriaalse, sotsiaalse ja 
majandusliku ühtekuuluvuse kõigis liidu piirkondades;

5. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika rolli liidu transpordisektori ees seisvate peamiste 
probleemide lahendamisel, sealhulgas hästi toimiva Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
arendamisel, Euroopa ühendamisel kaasaegsete, mitmeliigiliste ja turvaliste 
transporditaristuvõrkude kaudu ning üleminekul vähese heitega liikuvusele, muu hulgas 
toetades puuduvate väikeste piiriüleste raudteeühenduste valmimist, aidates seeläbi 
kaasa maapiirkondade ja piirialade Euroopa integratsioonile; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitika peaks keskenduma eelkõige piirkondadele, kus on arengus 
mahajäänud taristu ja muud liiki taristud, millesse ei investeerita, pöörates erilist 
tähelepanu gaasitaristule, mis võimaldab sujuvat energiasüsteemi ümberkujundamist ja 
tagab piirkondade energiajulgeoleku; on veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika peab 
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jääma 2020. aasta järgselt üheks peamiseks Euroopa tegutsemisvahendiks 
äärepoolseimates piirkondades ja nende püüdlustes vähendada püsivaid piirkondlikke 
erinevusi; rõhutab ühtekuuluvusfondide tõhusa kasutamise tähtsust äärepoolseimates 
piirkondades ja usub, et Euroopa investeeringud neisse piirkondadesse toovad 
majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu mitte ainult piirkondadele endile, vaid 
ka ELile tervikuna, ning et on oluline, et need piirkonnad saaksid jätkuvalt ELi 
eritoetust; 

6. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika peaks aitama kaasa transpordi- ja turismisektorite 
kestlikule taastumisele, eriti COVID-19 pandeemia taustal; rõhutab, et sotsiaalsest 
seisukohast on äärmiselt oluline tagada kõigile taskukohane, usaldusväärne ja 
ligipääsetav transport; 

7. toonitab, et taristu, sealhulgas turismi- ja transporditaristu ilmastikukindluse tagamine 
aitab suurendada taristu vastupanuvõimet kliimamuutustele, parandada õhukvaliteeti ja 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet taristu eluea jooksul; märgib, et transporditaristu 
võib soodustada piiriülest suhtlust ning piirkondlikku, linna- ja kohalikku arengut, 
sealhulgas äärepoolseimates ja saarepiirkondades; tuletab meelde, et eesmärk on 
tuvastada valdkonnad, mille puhul viivad taristu parendamised suuremate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkondlike hüvedeni; on seisukohal, et piirkondadel peaksid olema 
kõik heade tavade jagamiseks vajalikud vahendid; 

8. tuletab meelde, et üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) poliitika tagab sotsiaal-
majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning ligipääsetavuse kogu ELis ja selle 
piirkondades, sealhulgas äärealadel, äärepoolseimates, saare-, perifeersetes, mägi- ja 
hõredalt asustatud piirkondades, stimuleerides seeläbi majanduskasvu ja töökohtade 
loomist; toonitab, et TEN-T lõplik valmissaamine on ülioluline, et kiirendada 
üleminekut säästvatele transpordiliikidele ja arukale liikuvusele kooskõlas Euroopa 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega, st maanteelt raudteele ja siseveeteedele, ning 
suurendada alternatiivkütuste ja laadimis- ja tankimistaristute kasutuselevõttu; nõuab 
ühtekuuluvusfondide vahendite esmast eraldamist meetmetele, millega toetatakse 
mitmeliigilisi ja digitaalseid lahendusi ning millega ehitatakse, ajakohastatakse ja 
viiakse lõpule raudtee- ja siseveeteede taristu ühendusi sadamate ja muude 
mitmeliigiliste sõlmpunktidega, et hõlbustada transpordiliikide vahelist üleminekut; 
rõhutab sellega seoses, et ühtekuuluvuspoliitikal peaks olema suurem roll selliste 
riskiennetusmeetmete toetamisel, mis keskenduvad kliimamuutuste praeguste ja 
tulevaste mõjudega kohanemisele;

9. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika on parim liitlane selliste piirkondlike 
keskkonnastrateegiate rakendamisel, mille eesmärk on tegelik üleminek säästvamale 
liikuvusele liidu linnades ja piirkondades; on veendunud, et nii linnalise kui 
linnadevahelise liikumiskeskkonna strateegiad peaksid selleks, et olla täielikult 
rahastamiskõlblikud ja saada eelisjuurdepääs seotud ELi fondidele, toetama eelkõige 
raudtee- ja jalgrattataristut, sealhulgas mitmeliigilise transpordi võimaldajaid;

10. juhib tähelepanu asjaolule, et piirkondade vahel valitseb märkimisväärne ebavõrdsus 
transpordi, eelkõige raudteetranspordi ligipääsetavuse osas; nõuab seetõttu eraldatud või 
mahajäetud alade avatuks muutmise strateegia loomist;
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11. märgib siiski, et täiustatud transpordisüsteeme seostatakse ka selliste negatiivsete 
välismõjudega nagu liiklusõnnetused, heited, kliimamuutused ning muud keskkonna- ja 
sotsiaalsed mõjud, mis võivad olla nimetamisväärsed;

12. kordab, et TEN-T poliitika läbivaatamisel tuleks jätkuvalt pöörata erilist tähelepanu 
piiriüleste ja puuduvate ühenduste loomise hõlbustamisele, mis edendab sotsiaal-
majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust kogu ELis; toonitab, et TEN-T poliitika 
läbivaatamisel tuleks käsitleda ka kitsaskohtade kõrvaldamist eelkõige 
linnatranspordisõlmedes ning edendada mitmeliigilist transporti ja tarneahela lõpplüli 
taristut, mis vähendab märkimisväärselt liiklusummikuid ning parandab 
transpordimarsruutide tõhusust ja säästlikkust;

13. on arvamusel, et raudtee-reisijatevedu tuleks muuta kasutajatele külgetõmbavamaks ja 
konkurentsivõimelisemaks; kutsub seetõttu komisjoni üles edendama ühtset ja 
läbipaistvat piletimüügisüsteemi; ergutab taasavama Euroopa öörongide võrgustikku;

14. nõuab rohelise taristu lahenduste ja kestlike ja arukate liikuvuslahenduste elluviimist 
ning märgib, et lisaks linnakeskkonnale, kus elab ligikaudu 70 % ELi elanikkonnast, on 
need olulised ka mujal; väljendab sellega seoses heameelt, et paljudes linnades võetakse 
üha ambitsioonikamaid meetmeid eesmärgiga vähendada märkimisväärselt ummikuid ja 
kohandada teede projekteerimist jalakäijate ja jalgratturite kasuks; rõhutab, et rohelise 
linnataristu elemendid, nagu haljasseinad, murukatused, linnametsad, aasad, aiad ja 
aiamaad toovad vahetult meie heaolu mõjutavat tervisealast kasu, parandades õhu- ja 
veekvaliteeti ning vähendades keskkonnamüra; rõhutab, et investeeringud 
maapiirkondadesse on kliimamõju vähendamisel ja piirkondliku ligipääsetavuse 
tagamisel sama olulised ning neid ei tohiks tähelepanuta jätta, eriti pidades silmas mõne 
piirkonna halba õhukvaliteeti; rõhutab lisaks, et roheline taristu loob ka võimalusi linna- 
ja maapiirkondade ühendamiseks ning pakub atraktiivseid elu- ja töökohti; on lisaks 
veendunud, et linnades maa kasutusotstarbe muutmine nii, et seda saaks kasutada 
rohelise taristu jaoks, võib olla kulutõhus ja majanduslikult elujõuline viis muuta linnad 
kestlikumaks, vastupidavamaks, keskkonnasõbralikumaks ja tervislikumaks;

15. tuletab meelde, et transpordisektori kasvuhoonegaaside heitkogused moodustavad 27 % 
ELi üldheitest ning et transpordisektor peab aitama saavutada kliimaneutraalsust 2050. 
aastaks; toonitab, et innovatsioonil ja digiüleminekul on oluline roll transpordisektori 
CO2 heite vähendamisel kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega; rõhutab 
vajadust suurendada ühtekuuluvusfondidest tulevat rahalist toetust vähese heitega ja 
heiteta liikuvuse lahenduste alastele teadusuuringutele ja innovatsioonile, eelkõige 
seoses kõrgtehnoloogia ja aruka liikuvusega kõigis transpordiliikides, kaasa arvatud 
alternatiivkütused, vesinikupõhine liikuvus ja kestlikud taristuprojektid; 

16. kutsub komisjoni üles toetama Euroopa linnade elamute renoveerimise ja 
energiatõhususe parandamise kavasid, et parandada hoonete energiatõhusust, pidades 
silmas, et linnades kulub kütmisele kolmandik kuni pool energiast; rõhutab, et kuna 
linnades on palju vanu elamuid ja muid vanu hooneid, tuleb renoveerimismäärade 
praegust taset suurendada kolm kuni viis korda, et jõuda Pariisi kokkuleppes 
kehtestatud 1,5 ℃ stsenaariumini;

17. rõhutab turismisektori rolli üleminekul kestlikumale ja vähese CO2 heitega 
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majandusele; nõuab selle sektori tihedat kaasamist piirkondlikesse kliimastrateegiatesse 
ja regionaalplaneerimisse; rõhutab, et maaturismil on selles kontekstis potentsiaali 
aidata kaasa vähem arenenud piirkondade arengule; tuletab meelde, kui oluline on 
toetada turismisektorit, eelkõige investeeringute kaudu, mis aitavad kaasa sektori ja 
selle väärtusahelate taastumisele, pikaajalisele konkurentsivõimele, digiüleminekule ja 
kestlikkusele; nõuab sihtotstarbelise eelarverea eraldamist turismile, et kindlustada 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) positsiooni ja tagada sektorisiseselt 
paremad võimalused;

18. võtab teadmiseks Euroopa Kontrollikoja eriaruandes 06/2020 ELi säästva linnalise 
liikumiskeskkonna kohta1 esitatud järeldused, milles öeldakse, et ELi linnad ei võta 
piisavalt ette, et minna üle säästvamatele ja keskkonnasõbralikumatele 
transpordiliikidele ning et säästvale liikuvusele eraldatud ELi rahalisi vahendeid ei 
kasutata nende eesmärkide saavutamiseks veel tõhusalt; toonitab nende piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste investeerimisvajadusi, kes püüdlevad säästvama ja arukama 
liikuvuse suunas; rõhutab sellega seoses rahastamisvõimalusi, mida pakuvad sellised 
ELi programmid nagu ERF, Ühtekuuluvusfond, programm LIFE, programm „Horisont“ 
ja õiglase ülemineku fond, et saavutada õiglane, kaasav ja sotsiaalselt vastuvõetav 
üleminek kliimaneutraalsusele, kus kedagi ei jäeta kõrvale; rõhutab vajadust toetada 
transpordisektori töötajate ja tööotsijate täiendus- ja ümberõpet, pöörates erilist 
tähelepanu mitmekesisusele ja soolisele tasakaalule;

19. toonitab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli kliimamuutuste leevendamisel ja 
nendega kohanemisel piirkondlike integratsioonistrateegiate kaudu projekti kõigis 
etappides eesmärgiga saavutada kestlik ja kaasav areng; rõhutab vajadust konsulteerida 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja muude sidusrühmadega, sealhulgas 
piirkondlike ja kohalike omavalitsustega, et rakendada transporditaristu projekte 
tõhusamalt, kestlikumalt ja korrektsemalt; julgustab võimaldama kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele rohkem ELi otserahastamist, et suurendada tõhusust, 
tagada järjepidevus ja vähendada halduskoormust; tuletab meelde, et olemasolevate 
rahaliste vahendite tõhusa kasutamise eelduseks on ka läbipaistvus ja ennetav 
vahenditest teavitamine;

20. toonitab, et maaelu areng on territoriaalse ja sotsiaal-majandusliku ühtekuuluvuse võti; 
palub komisjonil koostada maaelu tegevuskava, milles kasutatakse terviklikku 
lähenemisviisi, et anda maakogukondadele võimekus tegeleda muu hulgas 
kliimaneutraalsusele üleminekuga, sealhulgas üleminekuga säästvamatele ja 
arukamatele transpordiliikidele, ning teha kindlaks piirkonnad, kus taristu täiustamine 
võib tuua suuremat kasu, eelkõige maapiirkondades digitaristu ja ühenduvustaristu 
puhul, mille abil saab toetada turismi, suurendada tööhõivet ja võimaldada kaugtööd, 
ning mitmeliigilise transpordi parandamine piirkondades, kus ühistransport on välja 
arendamata; on sellega seoses veendunud, et tõhus ja taskukohane ühistransport on 
säästva linnalise ja maapiirkondade liikumiskeskkonna saavutamisel keskse tähtsusega; 
kutsub seetõttu komisjoni üles lisama arukat ja säästvat liikuvust käsitlevasse 
ettepanekusse hõredalt asustatud piirkondade kvaliteetse transporditaristu ja -teenused;

21. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika juhtimine on jagatud ELi ja selle liikmesriikide 

1 https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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vahel; rõhutab vajadust tagada transpordiinvesteeringute puhul järjekindel 
keskkonnaküsimustega arvestamine, viies programmitöö kooskõlla projekti 
rakendamise etapiga; kutsub liikmesriike üles tagama, et korraldusasutused edendaksid 
ja ergutaksid projektides keskkonnakaalutlustega arvestamist ka pärast programmitöö 
etappi, näiteks avaldades suuniseid või korraldades taotlejatele teadlikkuse 
suurendamise üritusi; on lisaks veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika rahastamine peaks 
suurendama transpordisektori lõimimist energia- ja digisektoriga, et võimalikku 
koostoimet ära kasutada ja maksimeerida;

22. väljendab rahulolu ühtse reeglistiku üle, mis hõlmab nüüd seitset ELi fondi, mida 
rakendatakse koostöös liikmesriikidega (jagatud eelarve täitmine); väljendab rahulolu 
ka komisjoni ettepaneku üle kohaldada heade tulemustega programmidele leebemaid 
kontrolle, tuginedes rohkem riiklikele süsteemidele ja kohaldades laiemalt ühtse auditi 
põhimõtet, et vältida kontrollide dubleerimist; väljendab heameelt uue projektide 
raamistiku üle, millega nähakse ette iga-aastane tulemuslikkuse läbivaatamine 
programmi haldavate asutuste ja komisjoni vahelise poliitilise dialoogi kujul.
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