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ET

ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et transpordi valdkonnas on praegusest kuni 2030. aastani vaja rohkem kui 700 
miljardit eurot investeeringuid ainuüksi üleeuroopalise transpordivõrgu jaoks ning 
lisainvesteeringud on vajalikud uuenduslike strateegiate, laadimistaristu ja 
alternatiivkütuste kasutuselevõtuks; 

1. tunnustab transpordisektoris eriheite vähendamiseks võetud meetmeid ning rõhutab 
vajadust tugevdada toetust teadusuuringutele ja innovatsioonile heitevaba liikuvuse 
lahenduste valdkonnas; 

2. rõhutab, et Euroopa ühendamise rahastu on peamine vahend, mis võimaldab saavutada 
rohelise kokkuleppe, sest kuni 80 % selle transpordi rahastamise vahenditest läheb 
kliimaeesmärkide täitmiseks; nõuab tugevat Euroopa ühendamise rahastut ja hoiatab, et 
kestliku Euroopa investeerimiskava rahastamine ei tohi viia rahaliste vahendite 
ümberjagamiseni, mis avaldab Euroopa ühendamise rahastule negatiivset mõju;

3. juhib tähelepanu sellele, et transpordiprojektid eeldavad suuremahulisi investeeringuid 
ning seetõttu on investorite kaasamiseks äärmiselt olulised õiguskindlus ja stabiilsed 
eesmärgid; rõhutab, et seni tehtud investeeringuid ei tohi rahastamistingimuste 
muutmisega ohtu seada, ning loodab, et kestliku Euroopa investeerimiskava on realistlik 
ja tulevikukindel investeeringute tugiraamistik; 

4. rõhutab, et kestliku transporditaristu jaoks piisavate investeeringute tagamiseks on oluline, 
et kõik asjaomased ELi fondid (Euroopa ühendamise rahastu, programm „InvestEU“, 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid jne) ja Euroopa Investeerimispanga laenud 
oleksid kohandatud sektori konkreetsetele vajadustele ning et liikmesriigid võtaksid 
kohustuse tagada nõuetekohane rahastamine; 

5. on seisukohal, et ELi ja liikmesriikide käsutuses on juba mitmeid vahendeid, et tagada 
see, et transpordisektor aitaks kaasa CO2 heite vähendamisele; on sellega seoses kindlalt 
veendunud, et liikmesriigid peaksid eraldama transpordiga seotud maksudest ja tasudest 
ning ELi heitkogustega kauplemise süsteemist tulu asjaomaste transpordiliikide 
kestlikkuse edendamiseks; 

6. kutsub komisjoni üles suurendama programmi „InvestEU“ kasutamist transpordi ja 
turismi valdkonnas.


