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Austatud esimees

Transpordi- ja turismikomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada 
arvamus Teie komisjonile. Transpordi- ja turismikomisjoni koordinaatorid otsustasid 
23. märtsil 2020. aastal esitada arvamuse kirja vormis.

Transpordi- ja turismikomisjon palub eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud.
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ETTEPANEKUD

1. nõuab ELi transpordisektorile mahukat eelarvet, milles võetakse arvesse ELi 
transpordi- ja turismipoliitikaga seotud esilekerkivaid probleeme ja võimalusi ning 
praeguseid poliitilisi prioriteete;

2. rõhutab, et ELi transpordipoliitika on oluline Euroopa majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase arengu ning selle kestlikkuse jaoks ning kõigi ELi piirkondade 
territoriaalse ligipääsetavuse ja ühendatuse tagamiseks; nõuab seetõttu tungivalt, et 
ELi transpordipoliitikale eraldataks vajadustele vastav ja piisav rahasumma, et 
arendada kestlikke transpordiliike ning tagada Euroopas (sealhulgas 
äärepoolseimates, saarelistes ja ebasoodsas olukorras olevates geograafilistes 
piirkondades) majanduskasv, töökohad ja konkurentsivõime; rõhutab, kui tähtis on 
teha lisainvesteeringuid teadusuuringute ja innovatsiooni ning sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas, et lahendada keskkonnaprobleeme ning 
suurendada ja tugevdada piiriülest ja piirkondadevahelist ühendatust;

3. rõhutab, et 2021. aasta eelarve peaks kajastama prioriteete, mille Euroopa Parlament 
esitas oma 14. novembri 2018. aasta resolutsioonis mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta, ning et see peab tagama vajalikud rahalised vahendid nii praeguse 
mitmeaastase finantsraamistiku alusel alustatud projektidele kui ka 2021.–
2027. aasta mitmeaastasel finantsraamistikul põhinevatele uutele projektidele; 
kordab seetõttu, kui tähtis on näha ette hädaolukorrakava, et kaitsta toetusesaajaid 
ja tagada projektide jätkamine ka juhul, kui praegust mitmeaastast 
finantsraamistikku tuleb pikendada pärast 2020. aastat;

4. on veendunud, et ELi transpordivaldkonna rahastamine tuleb sellele vastavalt viia 
kooskõlla Euroopa rohelise kokkuleppe regulatiivsete nõuetega ning et tuleks tagada 
selle täielik kooskõla Pariisi kokkuleppega; rõhutab seetõttu, et programmi 
„Horisont 2020“ transpordivaldkonna portfelli, programmide ja ühisettevõtete 
puhul, mille abil neid eesmärke saavutatakse, on ülimalt oluline tagada 
kõrgetasemeline rahastus ning rahaliste vahendite tulemusspõhine ja tõhus 
kasutamine; rõhutab, kui tähtsad on CO2 heite vähendamise, digiülemineku ja 
õiglase ülemineku valdkonna projektid ja programmid;

Transpordi tähtsus Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel

5. kordab, et transport peab aitama kaasa 2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamisele, mis nõuab tohutuid rahalisi investeeringuid, ja see ei tohi kahjustada 
Euroopa tööstuse üldist konkurentsivõimet maailmaturul;

6. rõhutab seetõttu, et transpordiprojektide asjakohane rahastamine aitab oluliselt 
kiirendada üleminekut kestlikule, ohutule, arukale, koostalitlusvõimelisele ja 
taskukohasele liikuvusele niisuguste meetmete abil, mis põhinevad uuel 
tehnoloogial ning aitavad edendada mitmeliigilist transporti, arendada 
automatiseeritud ja ühendatud mitmeliigilist liikuvust ning suurendada kestlike 
alternatiivkütuste, sealhulgas laadimispunktide tootmist ja kasutuselevõttu;
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7. rõhutab, kui oluline on, et Euroopa rohelise kokkuleppega kaasneks õiglane, kaasav 
ja mittediskrimineeriv üleminek, et tagada transpordisektori ettevõtjate, VKEde ja 
tööjõu kohanemisvõime ning toetada kõige enam mõjutatud piirkondi ja kogukondi; 
peab oluliseks seda kohanemisprotsessi nõuetekohaselt rahastada ning näha 
sealhulgas ette stiimulid kestlike investeeringute tegemiseks ning sektori töötajatele 
koolituse pakkumiseks ja uue oskusteabe andmiseks, mida on vaja seoses uute 
tööalaste väljavaadete, nõuete ja oskustega;

8. rõhutab, et avalikul transporditeenusel on keskne tähtsus keskkonna, kliima ja 
majanduse seisukohast kestliku ühiskonna edendamisel ning võitluses sotsiaalse 
tõrjutuse vastu ning niisuguse negatiivse suundumuse vastu, milleks on 
rahvastikukadu eraldatud piirkondades, kus asustus on hõre; nõuab sellega seoses 
transporditaristule ning avaliku transporditeenuse ja säästva liikuvuse edendamiseks 
ette nähtud toetuse suurendamist; 2021. aasta eelarve peaks toetama ühtse 
mitmeliigilise piletimüügisüsteemi rakendamise tegevuskava koostamist; soovitab 
korraldada uuringud, milles hinnatakse tasuta avaliku transporditeenuse süsteemide 
mõju sellistele teguritele nagu varieeruvad reisijate arvud, sõiduajad, 
liiklusõnnetuste ja -ohvrite arv ning mõju kliimamuutustele;

Juhtprogrammide edendamine

9. rõhutab, kui oluline on suurendada selliste juhtprogrammide eelarvet, mis on ELi 
eesmärkide saavutamise seisukohast eriti olulised: 

– rõhutab Euroopa ühendamise rahastu keskset rolli sellise üleeuroopalise 
transpordivõrgu (TEN-T) arendamise edendamisel, mis on suure jõudlusega, 
kestlik ning transpordi, energeetika ja digitaalteenuste taristu valdkonnas 
omavahel ühendatud, ning Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide 
saavutamisel; kordab, et TEN-T kiire väljakujundamine aitab 
märkimisväärselt kaasa ELi sotsiaal-majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse parandamisele ning ELi CO2 heite vähendamise eesmärkide 
edendamisele; nõuab seetõttu, et 2021.–2027. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus suurendataks Euroopa ühendamise rahastu 
transpordieelarvet ja et seda võetaks arvesse ka selle 2021. aasta eraldise kohta 
tehtavas otsuses, milles arvestatakse täiel määral ka liikmesriikide taristu 
arengu erinevusi; tuletab meelde, et Euroopa ühendamise rahastu kulutuste 
lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis kavandamisel tuleks võtta arvesse 
tulemustele orienteeritud lähenemisviisi ning püüda saavutada ELi 
lisaväärtust; peab kahetsusväärseks mitmes liikmesriigis tööde lõpuleviimisel 
esinevaid viivitusi, eelkõige piiriüleste projektide puhul; 

– nõuab, et programmi „Horisont 2020“ eelarvet suurendataks alates 
2021. aastast 120 miljardi euroni (2018. aasta hindades) ja et sellele vastavalt 
suurendataks ka kõnealuse programmi arukate linnade ja integreeritud 
transpordi komponendi eelarvet;

Olemasoleva poliitika säilitamine

10. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika raames transporditaristu rahastamisega 
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tuleks püüda täita aluslepingus sätestatud ELi majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk; rõhutab ELi transpordipoliitika ja 
investeeringute olulist rolli ELis territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku 
ühtekuuluvuse edendamisel ja tugevdamisel; nõuab seetõttu TEN-T rahastamise 
säilitamist ühtekuuluvuspoliitika osana, mis hõlmab ka teiseste, piirkondlike ja 
kohalike ühenduste arendamise ja ajakohastamise toetamise komponenti;

Sihtotstarbeline eraldis kestlikule turismile

11. on veendunud, et turismisektor on transpordisektoriga väga tihedalt seotud; kordab 
jõuliselt oma üleskutset luua kestliku turismi jaoks eraldi ja sihtotstarbeline 
eelarverida, et paremini kajastada taristu ja turvalisusega seotud praeguseid ja 
tulevasi vajadusi, turismi kui suuruselt neljanda eksporditööstuse tähtsust ELi 
majanduses ning selle rolli konkurentsivõime, tööhõive ja sotsiaalse heaolu 
arendamisel;

Uute algatuste rahastamine

12. toetab InvestEU fondi kestliku taristu eraldise suurendamist 14 miljardi euroni 
(2018. aasta hindades) aastateks 2021–2027 ja asjakohast eraldist 2021. aasta 
eelarves;

13. rõhutab, kui oluline on lihtsam ja tõhusam omavahendite süsteem, mis suudab 
oluliselt vähendada kogurahvatulul põhinevate osamaksete osakaalu ja tagada ELi 
kulutuste piisava rahastamise;

Ametid ja Euroopa partnerlused

14. rõhutab ametite ja Euroopa partnerluste tähtsat rolli transpordisektori 
tulemuslikkuse ja ohutuse parandamisel ning transpordisektori heitkoguste 
vähendamise edendamisel, mille aluseks on tehnoloogilised edusammud ja normid; 
on seisukohal, et merendussektori Euroopa partnerluse loomine on väga tähtis 
selleks, et edendada kõnealuse transpordiliigiga seotud teadusuuringuid ja 
innovatsiooni; juhib tähelepanu sellele, kui oluline on, et need ametid ja 
ühisettevõtted saaksid piisavalt rahalisi vahendeid ja töötajaid ning et nende 
juhtimine oleks tulemuslik, et tagada nende ülesannete täielik täitmine; kutsub 
komisjoni üles jälgima aktiivsemalt ametite finants- ja haldusjuhtimist, eelkõige 
seoses huvide konfliktidega;

15. rõhutab eelkõige Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) ja ühisettevõtte Shift2Rail 
otsustavat rolli lõpliku maanteetranspordilt raudteetranspordile ülemineku 
saavutamisel; rõhutab, et ühisettevõttel Shift2Rail on keskne roll tehniliste takistuste 
kõrvaldamisel ja koostalitlusvõime edendamisel eesmärgiga muuta lõpuks 
raudteetransport odavamaks, tõhusamaks ja atraktiivsemaks ning aidata seeläbi 
kaasa õnnetuste ja CO2 heite vähendamisele;

16. rõhutab eelkõige ühisettevõtete Clean Sky 2 ja SESAR ning Euroopa Liidu 
Lennundusohutusameti (EASA) rolli reisija kohta tekkiva CO2 heite vähendamisel; 
rõhutab ühisettevõtte Clean Sky 2 väga häid tulemusi ja olulist rolli selliste 
keskkonnahoidlike tehnoloogiate kiire arengu tagamisel, mille eesmärk on 
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parandada ohutust ning vähendada CO2 ja kasvuhoonegaaside heidet ning 
õhusõidukite tekitatava müra taset; nõuab, et EASA kaasataks rohkem kõnealuse 
kahe ettevõtte tehtavate teadusuuringute järelevalvesse ning et kiiresti võetaks 
kasutusele keskkonnamärgistusprogramm, milles kasutatakse ära EASA 
sertifitseerimistehnoloogiaalast pädevust; rõhutab, et kiiremas korras tuleb 
edendada ühendatust ja suurendada tõhusust Euroopa õhuruumi killustatuse 
vähendamisega algatuste abil, mille eesmärk on suurendada lennuliikluse ohutust 
ning vähendada selles esinevaid hilinemisi ja selle keskkonnamõju;

17. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) toetab 
otseselt liikmesriikide jõupingutusi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisel ning 
pakub abi merereostuse vastu võitlemisel ja heite seirel; on veendunud, et 
lisavahendite eraldamise korral võib amet täita olulist ülesannet, milleks on toetada 
liikmesriike laevandusega seotud keskkonnariskide maandamisel ja 
merendussektori kestlikkuse parandamisel.


