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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on veendunud, et üleeuroopalist transpordivõrku käsitlevas rohelises raamatus kasutusele 
võetud infrastruktuuriteenuste mõiste on strateegilise tähtsusega konkurentsivõime ja 
tööhõive suurendamiseks ELis kooskõlas Lissaboni tegevuskava ja Euroopa 
tööhõivestrateegiaga; kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu sellele, et
edendada kvaliteetseid teenuseid ja olemasoleva infrastruktuuri tõhusamat kasutust;

2. rõhutab, et struktuurifondid, eelkõige Ühtekuuluvusfond saaksid palju tõhusamalt kaasa 
aidata üleeuroopalise transpordivõrgu eesmärkidele, kui prioriteedid ja rahastamine 
keskenduksid rohkem kitsaskohtadele ja projektide piiriülestele lõikudele, aga ka 
transporti mõjutavatele uutele probleemidele, nagu kliimamuutus ja energiavarustus;

3. on arvamusel, et liikmesriigid peaksid võtma kohustuseks pikaajalise võrgu planeerimise 
ja infrastruktuuri arengu kavandamise, et tagada projektide kiirem ja kindlam esitamine, 
mis võimaldaks paremini kaasata erasektorit;

4. juhib tähelepanu sellele, et menetluste lihtsustamine ja finantstagatiste kehtestamine 
ettevõtlusriski vähendamiseks eelkõige VKEde jaoks on olulised selleks, et meelitada ligi 
erakapitali ja luua usaldusväärne avaliku ja erasektori partnerlus, mis on väga tähtsad 
projekti rakendamiseks;

5. tuletab liikmesriikidele meelde, et ELi territoriaalne ühtekuuluvus oleneb otseselt võimest
tagada hea ühendus piirkondade vahel; nõuab neilt kiiremat edasiminekut olemasolevate 
projektide piiriülestel lõikudel ning vajaliku riikliku rahastamise tagamist; 

6. rõhutab, et äärealad on oluliselt ebasoodsamas olukorras, kuna neil on piiratud juurdepääs
üleeuroopalistele transpordikoridoridele; soovitab liikmesriikidel parandada kohalikke 
ühendusi, et vähendada kulusid seoses ääremaal asumisega;

7. on arvamusel, et tõeline alt üles lähenemisviis, mille puhul täielikult kaasatakse 
otsustusprotsessi piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, kodanikuühiskonna 
sidusrühmad ja kohalik elanikkond, on eeltingimus selleks, et tagada üleeuroopalise 
transpordivõrgu projektide kiire rakendamine ja nende pikaajaline kestvus;

8. on seisukohal, et teave selle kohta, kuidas kasutatakse üleeuroopalise transpordivõrgu 
rahalisi vahendeid ja millist kasu sellest tulenevalt saadakse, ei ole kodanikele tihtipeale 
piisavalt nähtav; kutsub seepärast komisjoni ja liikmesriike üles välja töötama meetmeid, 
mis suurendaksid nende rahaliste vahendite eraldamise ja saavutatud tulemuste 
läbipaistvust.
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