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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa 
raudteeaasta (2021) kohta
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0078),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 91, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0076/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi, 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A9-0000/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT C ... (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
2 ELT C ... (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 11. detsembri 2019. aasta teatises15 
esitas komisjon Euroopa Liidu ja selle 
kodanike jaoks Euroopa rohelise 
kokkuleppe. Euroopa roheline kokkulepe 
on uue majanduskasvu strateegiaga, mille 
eesmärk on muuta EL õiglaseks ja jõukaks, 
nüüdisaegse, ressursitõhusa ja 
konkurentsivõimelise majandusega 
ühiskonnaks, kus 2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud.

(1) 11. detsembri 2019. aasta teatises15 
esitas komisjon Euroopa Liidu ja selle 
kodanike jaoks Euroopa rohelise 
kokkuleppe. Euroopa roheline kokkulepe 
on uus kestliku majanduskasvu strateegia, 
mille eesmärk on muuta EL õiglaseks ja 
jõukaks, nüüdisaegse, ressursitõhusa ja 
konkurentsivõimelise majandusega 
ühiskonnaks, kus hiljemalt 2050. aastaks ei 
ole enam kasvuhoonegaaside netoheidet ja 
kus majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud.

__________________ __________________
15 Komisjoni 11. detsembri 2019. aasta 
teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa roheline 
kokkulepe“ (COM(2019) 640 final).

15 Komisjoni 11. detsembri 2019. aasta 
teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa roheline 
kokkulepe“ (COM(2019) 640 final).

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes16 kinnitati eesmärk 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne 
Euroopa Liit.

(2) Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes16 kinnitati eesmärk 
saavutada hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalne Euroopa Liit.

__________________ __________________
16 Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 
2019. aasta järeldused.

16 Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 
2019. aasta järeldused.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlament kiitis 
15. jaanuari 2020. aasta resolutsioonis17 
heaks komisjoni teatise „Euroopa roheline 
kokkulepe“ ja tunnistas, et 
kliimaneutraalsele majandusele tuleb üle 
minna hiljemalt 2050. aastaks.

(3) Euroopa Parlament kiitis 
15. jaanuari 2020. aasta resolutsioonis17 
heaks komisjoni teatise „Euroopa roheline 
kokkulepe“ ja tunnistas, et 
kliimaneutraalsele majandusele tuleb üle 
minna võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2050. aastaks. Oma 17. aprilli 2020. aasta 
ja 15. mai 2020. aasta resolutsioonides 
Covid-19 kriisile reageerimise ja kriisist 
taastumise kohta kordas Euroopa 
Parlament, et Euroopa roheline 
kokkulepe jääb liidu absoluutseks 
prioriteediks.

__________________ __________________
17 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsioon Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)).

17 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsioon Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)).

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas eesmärkidega, mis on 
esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, on vaja muuta 
liidu majandust ja uuesti läbi mõelda 
poliitika, eelkõige transpordi ja liikuvuse 
valdkonnas, mis tähendab kiiremat 
üleminekut säästvale ja arukale liikuvusele. 
Transport põhjustab veerandi liidu 
kasvuhoonegaaside heitest ja see osa 
kasvab jätkuvalt. Kliimaneutraalsuse 

(4) Kooskõlas eesmärkidega, mis on 
esitatud komisjoni teatises Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohta, on vaja muuta 
liidu majandust ja uuesti läbi mõelda 
poliitika, eelkõige transpordi ja liikuvuse 
valdkonnas, mis tähendab kiiremat 
üleminekut säästvale, mitmeliigilisele ja 
arukale liikuvusele. Transpordist (kaasa 
arvatud rahvusvahelisest lennundusest, 
kuid välja arvatud rahvusvahelisest 
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saavutamiseks tuleb transpordist pärinevat 
heidet vähendada 2050. aastaks 90 %. 
Säästva transpordi saavutamine tähendab 
kasutajate esikohale seadmist ning neile 
nende praeguste liikumisharjumuste 
asemele taskukohasemate, paremini 
juurdepääsetavate, tervislikumate ja 
puhtamate alternatiivide pakkumist. 
Euroopa roheline kokkulepe eeldab, et 
nende probleemide lahendamiseks 
kiirendatakse üleminekut säästvale ja 
arukale liikuvusele. Eelkõige peaks oluline 
osa praegu 75 % ulatuses mööda maanteed 
toimuvast sisemaisest kaubaveost minema 
üle raudteele ja siseveeteedele.

laevandusest) pärinev CO2 heide oli liidus 
2017. aastal 28 % suurem kui 
1990. aastal, moodustades 27 % EL 28 
kasvuhoonegaaside koguheitest1a, ja see 
osa kasvab jätkuvalt. Kliimaneutraalsuse 
saavutamiseks tuleb transpordist pärinevat 
heidet ja muid kliimamõjusid vähendada 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2050. aastaks vähemalt 90 %. Säästva 
transpordi saavutamine tähendab kasutajate 
esikohale seadmist ning neile nende 
praeguste liikumisharjumuste asemele 
taskukohasemate, paremini 
juurdepääsetavate, tervislikumate ja 
puhtamate alternatiivide pakkumist ja 
nende tugevdamist, mis juba kasutavad 
säästvaid vahendeid, nagu jalgrattasõit ja 
kõndimine. Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärk on kiirendada nende probleemide 
lahendamiseks üleminekut säästvale ja 
arukale liikuvusele. Eelkõige peaks oluline 
osa praegu 75 % ulatuses mööda maanteed 
toimuvast sisemaisest kaubaveost minema 
üle raudteele ja siseveeteedele, ilma 
täiendava kanaliseerimise ja 
süvendamiseta.

__________________
1a EEA, „Greenhouse gas emissions from 
transport in Europe“, allikas: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Sellega seoses on ülimalt oluline, 
et 2011. aasta valge raamatu1a eesmärke 
rakendataks, kiirendataks ja tõhustataks. 
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Täpsemalt öeldes tuleb keskmise 
pikkusega ja linnadevahelise reisijateveo 
puhul suunata 50 % turuosast maanteelt 
raudtee- ja veetranspordile, samas kui 
kaubaveosektoris peaks 2030. aastaks 
30 % (ja 2050. aastaks üle 50 %) 
maantee-kaubaveost minema üle muudele 
transpordiliikidele, näiteks raudtee- või 
veetranspordile. Aastaks 2020 tuleks luua 
Euroopa mitmeliigilise transpordi teabe-, 
juhtimis- ja maksesüsteemi raamistik nii 
reisijate- kui ka kaubaveo jaoks. Aastaks 
2050 peaksid kõik põhivõrgu 
lennujaamad olema ühendatud 
raudteevõrguga, eelistatavalt 
kiirraudteega, ning kõigil põhivõrku 
kuuluvatel meresadamatel peaks olema 
piisav ühendus raudtee-
kaubaveosüsteemiga ja võimaluse korral 
ka siseveeteede süsteemiga. Täielikult 
tuleks kohaldada põhimõtteid „kasutaja 
maksab“ ja „saastaja maksab“ ning 
kaasata erasektor, et kõrvaldada 
moonutused, luua tulu ja tagada tulevaste 
transpordiinvesteeringute rahastamine.
__________________
1a Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi 
valge raamat „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava – 
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas“, allikas: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
1DC0144&from=ET

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Raudteel on oluline roll 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisel 

(5) Raudteel on oluline roll 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisel 
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2050. aastaks. See on üks 
keskkonnahoidlikumaid ja 
energiatõhusamaid transpordiliike. Raudtee 
on enamjaolt elektrifitseeritud ja paiskab 
õhku palju vähem süsihappegaasi kui 
samaväärne maantee- või lennutransport 
ning see on ainus transpordiliik, mille 
puhul on kasvuhoonegaaside ja CO2 heide 
alates 1990. aastast pidevalt vähenenud. 
Lisaks on aastatel 1990–201618 raudtee 
energiatarbimine vähenenud ja üha enam 
kasutatakse taastuvaid energiaallikaid.

võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2050. aastaks. See on üks 
keskkonnahoidlikumaid ja 
energiatõhusamaid transpordiliike. Raudtee 
on enamjaolt elektrifitseeritud ja paiskab 
õhku palju vähem süsihappegaasi kui 
samaväärne maantee- või lennutransport 
ning see on ainus transpordiliik, mille 
puhul on kasvuhoonegaaside ja CO2 heide 
alates 1990. aastast pidevalt vähenenud. 
Lisaks on aastatel 1990–201618 raudtee 
energiatarbimine vähenenud ja üha enam 
kasutatakse taastuvaid energiaallikaid. 
Hoolimata nendest selgetest eelistest on 
raudtee muude transpordiliikidega ja 
eelkõige lennundusega võrreldes oluliselt 
ebasoodsamas olukorras, kuna 
lennuettevõtjad on vabastatud 
lennukikütuse maksust ja ELi-sisene 
lennundus on vabastatud reisijate 
käibemaksust ning lennundussektor saab 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
raames märkimisväärsel hulgal tasuta 
saastekvoote. Need eelised tähendavad 
sageli, et isegi lühikeste vahemaade puhul 
on raudtee ebasoodsamas olukorras 
võrreldes lennundusega, mis suudab 
vaatamata suuremale kliimamõjule 
pakkuda konkurentsivõimelisema 
hinnaga lühimaalende. Lisaks on raudtee 
välismõju võrreldes teiste 
transpordiliikidega väike ja hästi arvesse 
võetud. Näiteks maanteetranspordi 
välismõjud on teemaksudes endiselt vaid 
piiratud ulatuses arvesse võetud. Oluline 
on mõelda iga transpordiliigi tegelikule 
hinnale ja lõpetada varjatud toetuste 
andmine, võttes arvesse välismõjusid, 
rakendades põhimõtteid „saastaja 
maksab“ ja „kasutaja maksab“ ning 
andes raudteele liikuvuse liikide jaotuses 
õige ja taskukohase koha.

__________________ __________________
18 Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi 
statistika käsiraamat „ELi 
transpordistatistika 2019“ (allikas: 
Eurostat)

18 Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi 
statistika käsiraamat „ELi 
transpordistatistika 2019“ (allikas: 
Eurostat)
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Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liidu peamiste transporditeede 
ühendamisega ELi äärepoolsemate 
piirkondade ja aladega aitab raudteesektor 
kaasa sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele.

(6) Liidu peamiste transporditeede 
ühendamisega ELi äärepoolsemate 
piirkondade ja aladega ning puuduvate 
piirkondlike piiriüleste raudteeühenduste 
loomise ja taastamisega1a aitab 
raudteesektor kaasa sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamisele. Lisaks on 
äärepoolsetes piirkondades võrke sageli 
vähem ja need on vähem arenenud ning 
vajavad eritähelepanu. Peale selle 
moodustavad piirialad kogu liidus 40 % 
liidu territooriumist ja seal elab 
kolmandik selle elanikkonnast1b, kuid 
nende olukord on sageli kahekordselt 
raske, olles olemuselt maapiirkonnad ja 
asudes liikmesriikide võrkude äärealadel.
__________________
1a Regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadi aruanne „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions“, 
allikas: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 
1b Regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadi aruanne „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions“, 
allikas: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuigi rongireisijate osakaal liidu 
maismaatranspordis on alates 2007. aastast 
vaid veidi suurenenud, on kaubaveo 
osakaal vähenenud. Tõelise ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomisel on endiselt palju 
takistusi, sealhulgas seoses vajadusega 
vähendada müra. Nende takistuste 
ületamine koos kulude vähendamise ja 
kiirendatud innovatsiooniga võimaldab 
raudteel täielikult ära kasutada oma 
potentsiaali. Seetõttu on vaja 
raudteetransporti veelgi hoogustada, et 
muuta see atraktiivsemaks nii reisijate kui 
ka ettevõtjate jaoks.

(7) Kuigi rongireisijate osakaal liidu 
maismaatranspordis on alates 2007. aastast 
vaid veidi suurenenud, on kaubaveo 
osakaal vähenenud. Tõelise ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomisel on endiselt palju 
takistusi, sealhulgas seoses vajadusega 
edendada koostalitlusvõimet ja 
digitaliseerimist, kiirendada 
üleeuroopaliste kaasaegsete 
rongijuhtimissüsteemide (ERTMS) 
rakendamist nii rongisiseste kui ka 
raudteeäärsete seadmete puhul, võtta 
arvesse väliskulusid ja vähendada müra – 
nii müra vähendamise kaudu tekkekohas, 
st raudtee-kaubavagunite 
moderniseerimise kaudu, kui ka 
mürakaitsemeetmete kaudu, nagu 
raudteeäärsed seinad. Nende takistuste 
ületamine koos kulude vähendamise ja 
kiirendatud innovatsiooniga võimaldab 
raudteel täielikult ära kasutada oma 
potentsiaali. Seetõttu on vaja 
raudteetransporti veelgi hoogustada, et 
muuta see atraktiivsemaks nii reisijate kui 
ka ettevõtjate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et edendada 
raudteetransporti kooskõlas eesmärkidega, 
mis on esitatud komisjoni teatises Euroopa 

(8) Selleks et edendada 
raudteetransporti kooskõlas eesmärkidega, 
mis on esitatud komisjoni teatises Euroopa 
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rohelise kokkuleppe kohta, sealhulgas 
seoses säästva ja aruka liikuvusega, tuleks 
2021. aasta kuulutada Euroopa 
raudteeaastaks. 2021. aasta on liidu 
raudteepoliitika jaoks oluline aasta ja see 
on esimene täisaasta, mil neljanda 
raudteepaketi raames kokku lepitud 
eeskirju rakendatakse kogu liidus; 
eeskirjad puudutavad riigisiseste 
reisijateveoteenuste turu avamist ning kogu 
liidus tegutsevate raudteeveo-ettevõtjate 
kulude ja halduskoormuse vähendamist. 
Mitmes liikmesriigis kasvab üldsuse huvi 
raudteede, sealhulgas öörongide vastu, 
mida näitab ka algatuse „DiscoverEU“ 
populaarsus. Lisaks on rahvusvaheline 
kunstifestival Europalia 2021. aastal 
pühendatud mõjule, mida avaldavad 
raudteed kunstile, ning seejuures 
rõhutatakse raudtee rolli sotsiaalsete, 
majanduslike ja tööstuslike muutuste 
jõulise edendajana,

rohelise kokkuleppe kohta, sealhulgas 
seoses säästva ja aruka liikuvusega, tuleks 
2021. aasta kuulutada Euroopa 
raudteeaastaks. 2021. aasta on liidu 
raudteepoliitika jaoks oluline aasta ja see 
on esimene täisaasta, mil neljanda 
raudteepaketi raames kokku lepitud 
eeskirju rakendatakse kogu liidus; 
eeskirjad puudutavad riigisiseste 
reisijateveoteenuste turu avamist ning kogu 
liidus tegutsevate raudteeveo-ettevõtjate 
kulude ja halduskoormuse vähendamist. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ka 
tehnilise samba – ohutuse, 
koostalitlusvõime ja ERA uue rolli – 
nõuetekohasele jõustamisele. Mitmes 
liikmesriigis kasvab üldsuse huvi 
raudteede, sealhulgas öörongide vastu, 
mida näitab ka algatuse „DiscoverEU“ 
populaarsus. Lisaks on rahvusvaheline 
kunstifestival Europalia 2021. aastal 
pühendatud mõjule, mida avaldavad 
raudteed kunstile, ning seejuures 
rõhutatakse raudtee rolli sotsiaalsete, 
majanduslike ja tööstuslike muutuste 
jõulise edendajana,

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Isegi kui COVID-19 puhangu 
põhjustatud ülemaailmse tervisekriisi 
tagajärjel on liikmesriikides elu peaaegu 
seiskunud, on raudtee- ja 
linnaraudteesüsteemid jätkanud kaupade 
ringluse tagamist ja põhiteenuste 
säilitamist, sealhulgas reisijatele, kes 
töötavad nn olulistel kutsealadel. Euroopa 
liikuvusharjumused COVID-19 järgses 
maailmas muutuvad tunduvalt. 
Lennundussektor korraldatakse ümber, 
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mis muudab tõenäoliseks lähilendude 
vähendamise, ning raudtee peab mängima 
olulist rolli lühilendudelt 
kiirrongiühendustele ülemineku 
hõlbustamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8b) Kuna liit pakub oma fondide ja 
vahendite kaudu toetust raudteetaristusse 
investeerimiseks, mõjutab ta otseselt 
raudteetranspordi edendamist. See otsene 
mõju tuleks täielikult ära kasutada. 
Raudteesektori taassünd nõuab 
lisarahastamist, mis peaks keskenduma 
eelkõige puuduvate piirkondlike 
piiriüleste raudteeühenduste loomisele ja 
taastamisele, olemasolevate liinide, 
sildade ja tunnelite hooldamisele ja 
ajakohastamisele ning selliste kasutusest 
kõrvaldatud liinide taastamisele, kus 
reisijate- ja kaubavedu on võimalik 
raudteele üle viia. Kogu ELis võiks 
rakendada uusi ideid veeremi parimaks 
kasutamiseks, näiteks selleks, et 
hõlbustada öörongiliikluse 
taaskäivitamist. Olulised on 
märkimisväärsed rahalised vahendid ja 
suuremad kaasrahastamise määrad ning 
need tuleks suunata säästvale, 
mitmeliigilisele ja arukale liikuvusele, 
kusjuures raudtee peab olema Euroopa 
liikuvusstrateegia keskmes ja rahastamise 
eeltingimus. Komisjon peaks tagama, et 
ELi 2021. aasta eelarve kavandamisel ja 
täitmisel eraldatakse selle „taassünni“ 
jaoks piisavalt vahendeid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8c) Raudtee atraktiivsuse 
suurendamiseks on lisaks vaja kõikide 
kasutajate paremat juurdepääsu sellele. 
Võttes arvesse üha vananevat 
elanikkonda, peab puuetega ja piiratud 
liikumisvõimega kasutajate juurdepääs 
muutuma standardiks ja selle 
saavutamine peaks hõlmama 
kõikehõlmavate otsepiletite ning 
ühendvedudega seotud, kergesti 
mõistetavate ja sissenõutavate reisijate 
õiguste kehtestamist.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021. aasta nimetatakse Euroopa 
raudteeaastaks (edaspidi „Euroopa aasta”).

2021. aasta nimetatakse Euroopa 
raudteeaastaks (edaspidi „Euroopa aasta“), 
toetades raudteede arendamist liidu 
liikuvuspoliitika kestliku tuumikuna.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendatakse raudteed kui säästvat, (a) edendatakse raudteed kui säästva, 
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uuenduslikku ja ohutut transpordiliiki, 
rõhutades eelkõige raudtee murrangulist 
rolli, mis aitab saavutada liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärki 2050. aastaks, 
ning kaasates laiemat üldsust, eelkõige 
noori;

uuendusliku ja ohutu transpordiliigi 
tugisammast, eelkõige:

i) rõhutades raudtee rolli aitamaks 
saavutada liidu kliimaneutraalsuse eesmärk 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2050. aastaks, ning kaasates laiemat 
üldsust, eelkõige puuetega ja piiratud 
liikumisvõimega isikuid ning noori, ning 
ii) rõhutades positiivset rolli, mida 
raudteed võivad etendada säästva, 
mugava ja ohutu transpordiliigi 
tugisambana pandeemia ajal ja selle järel 
nii reisijate kui ka kauba jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) suurendatakse reisijate mugavust 
ja usaldust raudteetranspordi vastu, 
edendades säästvast mitmeliigilisest 
transpordist saadavat kasu, näiteks 
jalgrataste rongidele lubamise kaudu, 
toetades algatusi otsepiletite süsteemi 
rakendamiseks, edendades rongireisijate 
õigusi ja edendades öise rongiliikluse 
taasteket Euroopas1a;
__________________
1a Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi 
pakkumiskutse: „Piiriülese öise 
rongiliikluse elavdamist käsitlev 
katseprojekt Euroopa Parlamendi 
taotlusel.“ (allikas: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6170)
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Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ab) käsitletakse turismiga seotud 
transpordi keskkonnamõju ja 
suurendatakse üldsuse teadlikkust säästva 
turismi vajadusest;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rõhutatakse raudtee Euroopa 
piiriülest mõõdet, mis lähendab kodanikke, 
võimaldab neil õppida tundma liitu kogu 
selle mitmekesisuses, edendab 
ühtekuuluvust ja aitab integreerida liidu 
siseturgu;

(b) rõhutatakse raudtee Euroopa 
piiriülest mõõdet ja vajadust muuta liidu 
riikide ebaühtlased raudteevõrgud 
tõeliseks Euroopa võrguks, mis lähendab 
kodanikke, võimaldab neil õppida tundma 
liitu kogu selle mitmekesisuses, edendab 
ühtekuuluvust ja aitab integreerida liidu 
siseturgu, eelkõige edendades 
raudteevõimalustest saadavat kasu, kui 
nendega saab asendada lühilende;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendatakse raudtee panust liidu 
majandusse, tööstusse ja ühiskonda, 
hõlmates eelkõige regionaalarengu, 

(c) suurendatakse raudtee panust liidu 
majandusse, tööstusse ja ühiskonda, 
hõlmates eelkõige regionaalarengu, 
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tööstuse konkurentsivõime, säästva turismi, 
innovatsiooni, tööhõive, hariduse, noorte ja 
kultuuriga seotud aspekte ning parandades 
puuetega inimeste juurdepääsu;

tööstuse konkurentsivõime, säästva turismi, 
teadusuuringute ja innovatsiooni, 
tööhõive, hariduse, noorte ja kultuuriga 
seotud aspekte ning parandades puuetega 
ja piiratud liikumisvõimega inimeste 
juurdepääsu;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) algatused ja üritused arutelu 
edendamiseks, teadlikkuse suurendamiseks 
ning kodanike, ettevõtjate ja riigiasutuste 
kaasamise hõlbustamiseks, kasutades 
selleks eri kanaleid ja vahendeid, 
sealhulgas üritused liikmesriikides, et 
muuta raudtee reisijate ja kaubaveo jaoks 
atraktiivsemaks ja võidelda selliselt 
kliimamuutuste vastu;

(a) algatused ja üritused arutelu 
edendamiseks, teadlikkuse suurendamiseks 
ning kodanike, ettevõtjate ja riigiasutuste 
kaasamise hõlbustamiseks, kasutades 
selleks eri kanaleid ja vahendeid, 
sealhulgas üritused liikmesriikides, 
rõhutades samal ajal ka rongiga reisimise 
ohutust ja mugavust, et muuta raudtee 
reisijate ja kaubaveo jaoks atraktiivsemaks 
ja võidelda selliselt kliimamuutuste vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) liikmesriikides algatuste 
ergutamine ja edendamine, et viia 
kõikides haldusasutustes ellu avaliku ja 
erasektori algatusi, mille eesmärk on 
hõlbustada paremaid rongiga ärireiside 
tegemise harjumusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(eb) kogemuste ja parimate tavade 
kogumine ja jagamine seoses meetmetega, 
mis võimaldavad raudtee ohutut 
kasutamist viiruspandeemia ajal ja selle 
järel, käsitledes samal ajal kõiki 
transpordiliike sidusalt;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Komisjon toetab raudteede 
arendamist liidu liikuvuspoliitika kestliku 
tuumikuna järgmiselt:
(a) edendades algatusi, mis loovad 
transpordiliikidele võrdsed võimalused, 
kõrvaldades maksustamise ja 
kasutustasudega seotud ebakõlad, 
ühtlustades lähenemisviisi reisijate 
õigustele ja luues raamtingimused 
ühendvedude otsepiletite süsteemi 
võimaldamiseks;
(b) toetades piirkondlikku 
raudteeühendust kogu ELis, jätkates 
puuduvate piirkondlike raudteeühenduste 
loomise toetamist; 1a

(c) toetades algatusi kõigis kolmes 
keskses sambas, mis moodustavad 
liikuvuspoliitika aluse, sidudes ja 
integreerides neid ning seades kasutajad 
nende keskmesse, nimelt:



PE652.338v01-00 20/31 PR\1205344ET.docx

ET

– seoses ühendvedudega: kaasates 
kõik transpordiliigid ja kombineerides 
neid, kuna liikuvus on uksest ukseni 
vajadus,
– seoses omavahelise 
ühenduvusega: ühendades 
transpordiliigid omavahel, näiteks tagades 
parema sõiduplaani koostamise ja 
ühendvedude süsteemi reisijate õiguste 
parema kaitse ning võttes 
taristumeetmeid, nagu piiriülesed 
ühendused,
– seoses koostalitlusvõimega: 
näiteks töötades välja sellised tehnilised 
kirjeldused, mis hõlmavad ÜRO hartat ja 
ligipääsetavuse akti, et tagada raudtee-
reisijateveo tehnilistes kirjeldustes 
tõketeta juurdepääs taristule, veeremile ja 
teabevormingutele (piiratud 
liikumisvõimega isikute KTK);
(d) tehes uusi jõupingutusi Euroopa 
rongijuhtimissüsteemi (ERTMS) 
väljaehitamise lõpuleviimiseks nii 
raudteeveeremil asuvate seadmete kui ka 
taristu osas ning mürakaitse 
tõhustamiseks nii müra vähendamisega 
tekkekohas, st raudtee-kaubavagunite 
moderniseerimise kaudu, kui ka 
mürakaitseseinte paigaldamisega;
(e) arendades ja tutvustades 
raudteesektori, Euroopa kultuuritööstuse 
ning turismisektori riiklike ja Euroopa 
esindajate ühisel toetusel turismi teistele 
transpordiliikidele ümbersuunamise 
poliitikat;
(f) parandades reisijatele 
kättesaadavat teavet ning jõustades 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) 
nr 80/20091b, et esitada võrdlusandmed 
kogu transpordi kohta, sealhulgas teave 
lennupiletite kohta, ning parima 
alternatiivse rongi-/bussiühenduse kohta 
vähem kui viietunniste reiside puhul;
(g) toetades ettevõtluspõhiseid 
kasvuhoonegaaside sertifitseerimise 
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kavasid ja töötades välja ühised ELi 
normid iga reisija ja kaubaveoreisi CO2 
jalajälje arvutamiseks ning versioonid, 
mis on kohandatud erinevatele 
kasutajatele, näiteks ettevõtetele ja 
üksikisikutele, ning mis edendavad 
paremaid valikuid ja hõlbustavad 
keskkonnasõbralikumate 
transpordilahenduste turustamist.
__________________
1a Edukas projektikonkurss Euroopa 
ühendamise rahastu raames 2016. aastal 
teemal „Puuduvad ühendused“ (allikas: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/c2017-5080-annex.pdf). 
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 80/2009 toimimisjuhendi kohta 
arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EMÜ) nr 2299/89 
(ELT L 35, 4.2.2009, lk 47–55).

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu institutsioonid ja asutused 
ning liikmesriigid võivad lõikes 1 osutatud 
tegevuste edendamisel vastavalt kas liidu 
või liikmesriigi tasandil viidata Euroopa 
aastale ja kasutada selle visuaalset 
identiteeti.

2. Liidu institutsioonid ja asutused 
ning liikmesriigid võivad lõigetes 1 ja 2 
osutatud tegevuste edendamisel vastavalt 
kas liidu või liikmesriigi tasandil viidata 
Euroopa aastale ja kasutada selle visuaalset 
identiteeti.

Eelkõige edendab komisjon Euroopa 
aasta jooksul olemasolevat liidu 
öörongide võrgustikku ja toetab algatusi, 
mille puhul piiriülest öörongi kasutatakse 
liidu visuaalse identiteedi edendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta tegevuses osalemise 
korraldamise eest liikmesriigi tasandil 
vastutavad liikmesriigid. Selleks määravad 
liikmesriigid oma koordinaatorid. 
Liikmesriikide koordinaatorid tagavad 
asjakohase tegevuse koordineerimise 
liikmesriigi tasandil.

Euroopa aasta tegevuses osalemise 
korraldamise eest liikmesriigi tasandil 
vastutavad liikmesriigid. Selleks määravad 
liikmesriigid riikliku koordinaatori ning 
eraldavad tema ülesannete täitmiseks 
piisavad rahalised vahendid ja 
inimressursid. Liikmesriikide 
koordinaatorid tagavad asjakohase 
tegevuse koordineerimise liikmesriigi 
tasandil ja loovad seose koordineerimisega 
liidu tasandil. Riiklikud koordinaatorid 
valitakse lähtuvalt nende tõendatud 
pühendumusest raudtee arendamisele 
Euroopas.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon korraldab regulaarselt 
liikmesriikide koordinaatorite kohtumisi, et 
kooskõlastada Euroopa aasta korraldamist. 
Sellistel kohtumistel vahetatakse ka teavet 
Euroopa aasta elluviimise kohta 
liikmesriigi ja liidu tasandil; Euroopa 
Parlamendi esindajad saavad neil 
koosolekutel osaleda vaatlejatena.

1. Komisjon korraldab regulaarselt 
liikmesriikide koordinaatorite ja Euroopa 
Parlamendi asjaomase esindaja 
kohtumisi, et kooskõlastada Euroopa aasta 
korraldamist. Sellistel kohtumistel 
vahetatakse ka teavet Euroopa aasta 
elluviimise kohta liikmesriigi ja liidu 
tasandil. Lisaks kutsutakse Euroopa 
Parlamendi ja raudteesektori esindajaid 
osalema neil koosolekutel vaatlejatena.

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib eelarvet arvestades 
korraldada projektikonkursse ja projekte, 
mis võivad saada toetust, et aidata kaasa 
aasta eesmärkide saavutamisele.

Komisjon korraldab projektikonkursse ja 
projekte, mis võivad saada toetust 
silmapaistva panuse eest aasta eesmärkide 
saavutamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta eesmärkide täitmiseks teeb 
komisjon vajaduse korral koostööd 
pädevate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tagades samas liidu 
osalemise nähtavuse.

Euroopa aasta eesmärkide täitmiseks teeb 
komisjon koostööd pädevate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ja 
naabruses asuvate kolmandate riikide 
pädevate asutustega, tagades samas liidu 
osalemise nähtavuse.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2022 Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele aruande 
käesoleva otsusega ette nähtud algatuste 
rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu 
kohta.

Komisjon avalikustab ja esitab hiljemalt 
31. detsembriks 2022 Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande käesoleva 
otsusega ette nähtud algatuste rakendamise, 
tulemuste ja üldhinnangu kohta ja 
tutvustab seda.
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Pärast aruande hindamist tagab komisjon 
selle järelmeetmed, tehes vajalikud 
seadusandlikud algatused.

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Finantsselgitus
Tabel 3.2.1. Hinnanguline mõju kuludele – ülevaade

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Komisjoni ettepanek

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik Rubriik 1. [Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond]; rubriik 3. 
[Loodusvarad ja keskkond]

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pärast 
2027. 
aastat

Kokku

Kulu- 
kohustu-
sed

(1) 0,500 1,500 2,000
Tegevusassigneeringud 

06.02.05 (eelarve 2020) / 02.20.04.01 (2021–
22) Euroopa transpordipoliitika toetusmeetmed

Maksed (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Kulu-
kohustu-
sed

(1) 6,000 6,000
Tegevusassigneeringud 

01.02.02.50 programm „Euroopa horisont“

02.03.01 Euroopa ühendamise rahastu – 
Transport

09.02 LIFE
Maksed (2) 3,000 3,000 6,000

Rubriikide 1 ja 3 assigneeringud KOKKU Kulu-
kohustu-

= 1 + 3 0,500 7,500 8,000
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sed

Maksed = 2 + 3 0,300 4,200 3,500 8,000

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Muudatusettepanek

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik Rubriik 1. [Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond]; rubriik 3. 
[Loodusvarad ja keskkond]

2020 2021 2022 2023 2024 2026 Pärast 2027. 
aastat

Kokku

Kulu-
kohustu-
sed

(1) 0,500 1,500 2,000
Tegevusassigneeringud 

06.02.05 (eelarve 2020) / 02.20.04.01 (2021–
22) Euroopa transpordipoliitika toetusmeetmed

Maksed (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Kulu-
kohustu-
sed

(1) 14,000 14,000
Tegevusassigneeringud 

01.02.02.50 programm „Euroopa horisont“

02.03.01 Euroopa ühendamise rahastu – 
Transport

09.02 LIFE
Maksed (2) 7,000 7,000 14,000

Kulu-
kohustu-
sed

= 1 + 3 0,500 15,500 16,000
Rubriikide 1 ja 3 assigneeringud KOKKU

Maksed = 2 + 3 0,300 8,200 7,500 16,000
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Or. en

Selgitus

Eelarve peab olema kahekordne, et edendada Euroopa raudteeaasta eesmärke.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Finantsselgitus
Tabel 3.2.1. Hinnanguline mõju kuludele – ülevaade

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Komisjoni ettepanek

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 7 „Halduskulud“

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pärast 
2027. 
aastat

Kokku

Personalikulud 0,150 0,300 0,075 0,525

Muud halduskulud 0,010 0,010

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGI 7 
assigneeringud KOKKU

(Kulukohustuste 
kogusumma = 

maksete 
0,150 0,310 0,075 0,535
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kogusumma)

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Kulukohustused 0,650 7,810 0,075 8,535Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIKIDE 
assigneeringud KOKKU

Maksed 0,450 4,510 3,575 8,535

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Muudatusettepanek

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 7 „Halduskulud“

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pärast 
2027. 
aastat

Kokku

Personalikulud 0,150 0,300 0,075 0,525

Muud halduskulud 0,010 0,010

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGI 7 
assigneeringud KOKKU

(Kulukohustuste 
kogusumma = 

maksete 
kogusumma)

0,150 0,310 0,075 0,535

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Kulukohustused 0,650 15,810 0,075 16,535Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIKIDE 
assigneeringud KOKKU

Maksed 0,450 8,510 7,575 16,535

Or. en
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Selgitus

Eelarve peab olema kahekordne, et edendada Euroopa raudteeaasta eesmärke.
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SELETUSKIRI

Raportöör väljendab heameelt komisjoni käesoleva ettepaneku üle, millega kuulutatakse 
2021. aasta Euroopa raudteeaastaks ja soovitakse edendada raudteetransporti kooskõlas teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta esitatud säästva ja aruka liikuvuse eesmärkidega. 
Transport põhjustab veerandi ELi kasvuhoonegaaside heitest ja see osa kasvab jätkuvalt. 
Kliimaneutraalsuse saavutamiseks tuleb transpordist pärinevat heidet vähendada 2050. aastaks 
90 %. Lisaks tuleb kooskõlas Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskavaga suunata 
keskmise pikkusega ja linnadevahelise reisijateveo puhul 50 % turuosast maanteelt 
raudteetranspordile, samas kui kaubaveosektoris peaks 2030. aastaks 30 % maantee-
kaubaveost minema üle muudele transpordiliikidele, näiteks raudtee- või veetranspordile, ja 
2050. aastaks üle 50 %.

Üks Euroopa rohelise kokkuleppe edu võtmeid on tähelepanu ja jõupingutuste suunamine 
raudteele: rongid peaksid olema taskukohasemad, sagedasemad, paremini ühendatud ja 
energiatõhusamad. Raudteetranspordil peab olema oluline roll transpordist tuleneva heite 
vähendamise kiirendamisel, kuna see on üks kõige keskkonnahoidlikumaid ja 
energiatõhusamaid transpordiliike. See on enamjaolt elektrifitseeritud, kasutab järjest rohkem 
taastuvenergiat ja paiskab õhku palju vähem süsihappegaasi kui samaväärne maantee- või 
lennutransport. Lisaks on see üks ohutumaid transpordiliike ning ühendab inimesi ja ettevõtteid 
kogu ELis. Hoolimata nendest selgetest eelistest on raudtee muude transpordiliikidega, 
eelkõige lennundusega võrreldes siiski oluliselt ebasoodsamas olukorras. Lennuettevõtjad on 
vabastatud lennukikütuse maksust ja neile eraldatakse heitkogustega kauplemise süsteemi 
raames suurel hulgal tasuta saastekvoote. Need eelised tähendavad sageli, et isegi lühikeste 
vahemaade puhul on raudtee ebasoodsamas olukorras võrreldes lennundusega, mis pakub 
vaatamata suurele kliimamõjule konkurentsivõimelisema hinnaga lühimaalende.

Raportöör ei toeta mitte ainult ettepanekut „Euroopa raudteeaasta 2021“, vaid julgustab ka 
komisjoni olema ambitsioonikam. Meie ühiskond vajab üleminekut maanteetranspordilt ja 
lennunduselt raudteele. See nõuab investeeringuid raudteetaristu läbilaskevõimesse – nii võrgu 
laiendamist kui ka selliste digitaalsete liikluskorraldustehnoloogiate nagu ERTMS 
kasutuselevõttu. 
Isegi kui COVID-19 põhjustatud ülemaailmse tervisekriisi tõttu on elu meie riikides peaaegu 
seiskunud, on raudtee- ja linnaraudteesüsteemid taganud jätkuvalt kaupade ringluse ja 
põhiteenuste jätkumise, sealhulgas reisijatele, kes töötavad nn olulistel kutsealadel.

Raportöör nõuab ühistranspordi parandamist säästva linnaplaneerimise abil, et leida 
pehmemaid liikuvuslahendusi. See on võimalik saavutada tulemusliku transpordi 
hinnakujunduse süsteemi ja taskukohaste rongipiletite abil, et parandada liiklusmustreid ning 
edendada reisijate ja logistikaettevõtjate kestlikke transpordiliikide valikuid.

Raportöör soovib luua koostööalti keskkonna, et teha koostööd raudteeveo-ettevõtjatega ja luua 
ELis lõpuks otsepiletite süsteem, eelkõige piiriüleste reiside jaoks, mis võimaldaks reisijatel 
kasutada oma õigusi, kui nad jäävad ühendusreisist maha hilinemise tõttu reisi varasemas 
etapis. 

Raportöör juhib tähelepanu ka öörongide taaselustamise ja piirkondlike ühenduste loomise 
tähtsusele kogu ELis. See nõuab investeeringuid öörongide veeremisse ja taristusse ning 
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marsruutide taastamist, et muuta need taas elujõuliseks ja taskukohaseks alternatiiviks Euroopa 
sihtkohtadesse suunduvatele reisijatele, nii nagu see oli varem. Sellega seoses kutsub raportöör 
komisjoni üles edendama Euroopa aasta jooksul maksimaalselt olemasolevat ELi öörongide 
võrgustikku ja tegema algatusi, mille puhul piiriüleselt liikuvad öörongid kannavad ELi 
visuaalset identiteeti.

Raudteesektori tõeline „taassünd“ nõuab rahastamise keskendamist eelkõige puuduvate 
piirkondlike piiriüleste raudteeühenduste loomisele ja taastamisele, olemasolevate liinide, 
sildade ja tunnelite hooldamisele ja ajakohastamisele ning selliste kasutusest kõrvaldatud 
liinide taastamisele, kus reisijate- ja kaubavedu on võimalik raudteele üle viia; rahastamine 
peaks toetama keskkonnahoidliku transpordi alaseid teadusuuringuid ja innovatsiooni ning see 
tuleks suunata säästvale, mitmeliigilisele ja arukale liikuvusele, kusjuures raudtee peab olema 
Euroopa liikuvusstrateegia keskmes ja rahastamise eeltingimus.

Raportöör on kindlal veendumusel, et tänu kogu Euroopas toimuvatele projektidele, 
aruteludele, üritustele ja näitustele suudab Euroopa raudteeaasta 2021 suurendada raudtee 
nähtavust ja propageerida seda kui atraktiivset ja kestlikku liikumisviisi kodanikele, 
ettevõtjatele ja ametiasutustele. 

Raudtee annab panuse ELi majandusse ja töökohtade loomisse ning toob kohalikele 
kogukondadele muud kasu, samuti aitab see kaasa liidu siseturu integreerimisele. Euroopa aasta 
käigus tutvustatakse raudteed kui säästvat, kaasaegset ja ohutut transpordiliiki ning see peab 
jõudma laiema üldsuseni, edendades ühtekuuluvust ja sotsiaalset kaasatust, keskendudes 
eelkõige noortele ja puuetega inimestele. 


