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ETTEPANEKUD

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

1. tervitab komisjoni teatist kui esimest sammu majanduskasvu ja tööhõivet toetava 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste kindlaksmääramisel;

2. märgib sellega seoses, et tasakaalustatud konkurentsivõimet ja ühenduse territooriumi 
polütsentrilist arengut, mis suurendaks piirkondlikku ühtekuuluvust ja kajastuks 
komisjoni määratletud kolmes prioriteedis – liikmesriikide, piirkondade ja linnade 
atraktiivsuse suurendamine ja säästva arengu edendamine; innovatsiooni, ettevõtluse ja 
teadmistepõhise majanduse julgustamine; rohkemate ja paremate töökohtade loomine –, 
ei ole võimalik saavutada ilma integreeritud ja liikluskõlblike transpordisüsteemideta, 
mille loomine, mille rahastamiseks piisava hulga investeeringute tagamine ning mille 
arendamine Lissaboni strateegia raames nõuab võimalikult suurt EL rahalist tuge;

3. nõustub seetõttu, et eelistada tuleb 30 üleeuroopalise tähtsusega projekti, mis teostatakse 
lähenemiskriteeriumi alusel abikõlblikes liikmesriikides ja piirkondades, ning on vastu 
kõikidele katsetele esmatähtsate projektide hulka vähendada; avaldab kahetsust seoses 
sellega, et Euroopa Ülemkogu poolt aastateks 2007–2013 välja pakutud ühenduse 
investeeringud transpordivõrkudesse ei ole infrastruktuuri täiustamiseks ega seonduva 
ühtekuuluvuse saavutamiseks kaugeltki piisavad, ning on seetõttu seisukohal, et 
investeeringuid tuleb suurendada; rõhutab ühtlasi, et üleeuroopalise transpordivõrgu 
projektide kordaminekuks tuleb üleeuroopalise transpordivõrgu juurdeveoteedele kõikide 
ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendite alusel toetust anda;

4. tunnistab piiriüleste projektide ja riikidevahelise koostöö tähtsust riikidevahelise 
integratsiooni, koostalitlusvõime ja ühtekuuluvuse suurendamisel ning on seisukohal, et 
selle soodustamiseks tuleb anda piisaval määral finantsabi, et vältida raudteeliinide ja 
maanteede lõppemist riigipiiriga; tunnistab ühtlasi selliste riikidevaheliste projektide 
tähtsust, mis aitavad ületada looduslikke takistusi (Alpid, Püreneed), soodustavad 
ühendvedusid maanteel ja raudteel ning pakuvad lahendusi ummikutele ja 
turvaprobleemidele, eelkõige seoses kaupade transpordiga;

5. kutsub ELi ja riigiasutusi üles pöörama tähelepanu ka siseveeteede pakutavatele 
võimalustele;

6. nõustub komisjoniga, et projektivalikul tuleks kohaldada investeeringutasuvuse 
kriteeriumi, võttes täiel määral arvesse majandustegevuse kohalikku ja piirkondlikku 
taset ning olemasolevaid majandusstruktuure; tunnistab sellega seoses, et avaliku ja 
erasektori investeerimisalane partnerlus on võimalik ainult juhul, kui majandustegevuse 
tase tagab piisava investeeringutasuvuse ning kui kõnealuse partnerluse loomine on 
vastavalt Lissaboni ja Göteborgi strateegiale läbipaistev ja kooskõlas kasumlikkuse 
põhimõttega;

7. rõhutab, et struktuurifondid ja ühtekuuluvusfond peavad toetama linna- ja 
linnalähitransporti, muuhulgas uusi ühistranspordisüsteeme – või ka investeeringuid 
olemasolevatesse transpordivahenditesse, nagu trammid, linnalähirongid, integreeritud 
süsteemid ja veeremid –, mis aitavad märkimisväärselt kaasa linnapiirkondade 
sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemide lahendamisele, edendades samas säästlikku 
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majandustegevust; on seisukohal, et kõnealuse strateegilise eesmärgi täitmiseks tuleks 
linnapiirkonnad fondimäärustes täpselt määratleda;

8. rõhutab säästva turismi olulisust paljude piirkondade, muuhulgas maapiirkondade jaoks 
ning rõhutab vajadust muuta maapiirkondade ning raskesti ligipääsetavate, perifeersete ja 
äärepoolseimate piirkondade ühistranspordi süsteeme integreeritumaks ja tagada nende 
piisav rahastamine, et võimaldada kõnealustel piirkondadel ühtekuuluvuspoliitikast kasu 
saada; tõstab ühtlasi esile piirkondlike raudteeliinide ja lennujaamade olulisust seoses 
nimetatud lähenemisviisi õnnestumisega.

9. rõhutab vajadust tõhustada EÜ asutamislepingu artikli 299 lõike 2 alusel vastu võetud 
erimeetmeid, et leevendada äärepoolseimate alade raskete olude pärssivat mõju, eelkõige 
"mere kiirteede" ja muude ühendusteede abil, mis aitaks vähendada kõnealustele 
piirkondadele kaugusest tulenevat lisakulu, ning muude meetmete abil, mis  on seotud 
kõnealuste piirkondade ja Euroopa mandriosa vahelise transpordiga.
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SELETUSKIRI

Ühtekuuluvuspoliitika praegune taust

Euroopa Ülemkogu 15.detsembril 2005. aastal vastu võetud otsus tähendab juhul, kui seda ei 
muudeta, et üleeuroopalisele transpordivõrgule eraldatavat rahasummat vähendatakse 
komisjoni taotletud 20 miljardilt eurolt perioodiks 2007–2013 hinnanguliselt 6 miljardi 
euroni. See on äärmiselt oluline asjaolu ühtekuuluvuspoliitika seisukohast, sest kõnealuse 
kärpe rakendamise korral suureneks praegune ulatuslik hilinemine projektide elluviimisel 
veelgi, kuna avaliku ja erasektori partnerlus ei saa asendada kõiki puuduvaid 
rahastamisvahendeid. Ühtekuuluvuse seisukohast on uute liikmesriikide ostujõud suhteliselt 
madal, mis teeb avaliku ja erasektori partnerlusprojektid ja muud kokkulepped raskemaks ja 
keerulisemaks.

Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi uued rahastamisvõimalused ning 
võimalikud garantiikokkulepped oleksid teretulnud siis, kui investeerimistingimused 
arenenumates ja ühtekuuluvusfondist toetust saavates liikmesriikides on tõeliselt atraktiivsed.

EU-15 ja EU-10 võrdlus

Üleeuroopalise transpordivõrguga seotud võimaluste kasutamise suhtes esineb vanade ja uute 
liikmesriikide vahel kahetsusväärne erinevus. Uued liikmesriigid ei taotlenud kuni eelmise 
suveni seoses üleeuroopalise transpordivõrguga mingit raha, välja arvatud ettevalmistuskulud.
Uutes liikmesriikides tervikuna on väga vähe üleeuroopalise transpordivõrgu projekte ja 
olemasolevaid projekte rahastatakse suurel määral ühtekuuluvusfondi vahenditega.

Ka uue määruse ettepaneku sätted projektide rahastamise toetamise tasemete kohta ei ole 
piisavad, et peatada projektide rakendamise mahajäämuse kasvu uutes liikmesriikides.
Kõnealuste sätete eesmärk on veelgi rõhutada juurdeveoteede tähtsust uutes liikmesriikides 
ühtekuuluvuseesmärkide saavutamiseks. Lisaks tuleb läbi vaadata ühenduspunktid erinevate 
üleeuroopaliste võrkude vahel (transpordivõrk, energia- ja telekommunikatsioonivõrgud), et 
teha kindlaks sünergia tekkimise võimalused, näiteks ühendus siseveetranspordi, 
meresadamate ja energiavõrkude vahel.

Avalik teenindamine ja rahastamisvalikud

Avalikku teenindamist on vaja säilitada ja arendada ning uuesti tuleb läbi vaadata selle osa 
ühtekuuluvuspoliitika erinevate aspektide puhul, mida transpordi- ja turismikomisjon seoses 
meie kolleegi Erik Meijeri raportiga teeb.

Vastavalt meie kolleegi Markus Ferberi raportis postiteenuste ja seega ka laiemalt 
ühistranspordi kontekstis öeldule pole „liikmesriikides eelnevalt universaalteenuste jaoks 
kohaldatud rahastamismudelid .. olnud eriti edukad ning .. tunnustatud rahastamisvahend 
universaalteenuste jaoks oli senini reserveeritud sektor”. Seetõttu peaks komisjon sellised 
mudelid põhjalikult läbi vaatama.

Realistlik tasakaal transpordiliikide vahel
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Tuleb tugevdada nii linna- ja linnalähitransporti kui ka väikeste küladega äärealade transporti, 
millel on oluline osa territoriaalse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamisel, aidates samas kaasa 
keskkonnasõbraliku infrastruktuuri arendamisele ja kasutamisele.

Lisaks peaks komisjon ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel pöörama suuremat tähelepanu 
põhilisele transpordi infrastruktuurile, eriti siseveeteedele ja raudteele. Seoses raudteega tuleb 
erilist rõhku panna rööbastele ja veeremile; uutes liikmesriikides ei peaks kulutusi veeremile 
käsitlema tegevuskuludena.

Eelisõigused

Konkurentsivõime edendamine transpordivõrgustike arendamisel peab olema üldreegel, kuid 
see eeldab vanade ja uute liikmesriikide vaheliste erinevuste asjakohast arvestamist. Raudtee 
käsitlemine absoluutse ja üleüldise eelistusena oleks viga, uutes liikmesriikides on 
maanteearengu suhteline mahajäämus palju ulatuslikum kui raudtee puhul.

Piiriüleseid projekte tuleb pidada esmatähtsaks, pöörates erilist tähelepanu ELi laienemisele ja 
uuele naabruspoliitikale; piiriülestel projektidel on transpordivõrgu tervikliku arengu 
seisukohast oluline roll.

Üleeuroopalisele transpordivõrgule on ELi projektipõhine rahastamine 50% ulatuses siiski 
ebapiisav. Piiriüleseid projekte tuleks rahastada kuni 70-80% ulatuses. Peaks olema 
arusaadav, et uued liikmesriigid on kõik transiitriigid.

Ühtekuuluvusega seotud transpordi arengus peab olema sünergia erinevate ühenduse 
pädevuses olevate tegevusvaldkondade vahel, nagu maaelu arendamine, ühtne 
põllumajanduspoliitika ja maksustamine; sellega seoses tuleb anda asjakohased 
maksusoodustused biodiisli kasutamisele, eelkõige arvestades Ukraina gaasikriisi.
Infrastruktuuri areng võib toetada ka energiaga varustamise alternatiivseid vahendeid ja 
meetodeid (nt vedelgaas).

Regionaalarengu seisukohast tuleb toetada piirkondlikke lennujaamasid uutes liikmesriikides, 
sest kõnealuste riikide mitmetes piirkondades on maantee ja raudtee infrastruktuur niivõrd 
puudulikult arenenud, et piirkondlikud lennujaamad on eluliselt olulised. Lennujaamad võivad 
saada kogu piirkondliku transpordivõrgu liikumapanevaks jõuks; sellega seoses tuleb selle 
positiivse mõju tõttu toetada kohalikku, piirkondlikku, riiklikku ja riikidevahelist turismi.
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