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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;

2. usub, et aeg on küps ELi transpordisektori rahastamise põhjalikumaks 
ümberkujundamiseks, et luua 2050. aastaks netoheitevaba transpordisektor ja tagada 
täielik kooskõla Pariisi kokkuleppega;

3. on seisukohal, et ELi transpordipoliitika on oluline majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase kestlikkuse seisukohast ning seetõttu tuleks esikohale seada pigem 
projektide kvaliteet ja jätkusuutlikkus kui nende suurus või maht;

4. 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” ja et kõiki projekte „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”;

5. 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; palub EIP-l esitada 
parlamendile õigeaegselt aruanne oma transpordipoliitika läbivaatamise kõigi etappide 
kohta;

6. on seisukohal, et Euroopa ühendamise rahastu kulutusi transpordi valdkonnas on 
võimalik parandada, suurendades veelgi nullheitega transpordiliikide rahastamise 
osakaalu; kiidab heaks komisjoni lähenemisviisi kaasrahastada demonteeritud või 
mahajäetud 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 ühendamise rahastu eelarvereal, mis on reserveeritud demonteeritud või 
mahajäetud piirkondlike raudteeühenduste taastamise rahastamiseks; 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;

7. ergutab komisjoni edendama mugavate Euroopa öörongide liikluse taaselavdamist, kuna 

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)).
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tegemist on säästva alternatiiviga lühilendudele ja pikkadele autoreisidele;

8. palub komisjonil kombineerida EuroVelo võrgustiku kaasrahastamist üldraudteevõrgu 
rahastamisega;

9. 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, jalgratturite ja muude mikroliikuvuse 
kasutajate ohutusele; 

10. leiab, et linnatranspordi rahastamise tugevam seostamine säästva linnalise 
liikumiskeskkonna kavadega on oluline, et edendada linnalise liikumiskeskkonna 
ümberkujundamist;

11. nõuab läbipaistvamat rahastamist ja projektide läbipaistvamat hindamist, pöörates erilist 
tähelepanu kodanike osalemisele läbipaistvas otsuste tegemises ning jälgides suurte 
projektide arengut, mille investeeringute kogumaht on üle 1 miljardi euro;

12. 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;

13. 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 
1 000 miljardit eurot aastas2.

2 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT ARVAMUSE 
KOOSTAJA ON TEAVET SAANUD
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