
Valge Raamat
Euroopa transpordipoliitika aastani 2010:

Aeg otsustamiseks



Ajalugu

• Lennundusturu avanemine
• Maanteetranspordi avamine kabotaazile

1992 Valge raamat- transpordituru avamine

Tarbijahindade märkimisväärne langus, teenuste kvaliteedi 
tõus, valikuvõimaluste kasv, ohutuse kasv

Inimeste personaalne liikuvus päevas 17 km (1970), 35 km (1998) 

Tulemused:



Probleemid

• Lennunduse kasv 
ummikud õhus ja lennujaamades-
negatiivne keskkonnamõju suurenemine: 
müra, kasvuhoonegaaside heited kasvavad 
4% kümnendis

• Maanteetranspordi kasv 
(ummikud,õhureostus (84% CO2 

emissioonist- majanduslik kahju 30- 40 mld 
EUR))

Erinevate transpordiliikide ebaühtlane areng



2001 aasta Valge raamatu eesmärgid

• Euroopa transporditeede kitsaskohtade 
likvideerimine

• Transpordiliikide vahelise tasakaalu 
muutmine

• Inimsõbraliku transpordi loomine
• Transpordi globaliseerumise juhtimine

Raudtee ja laevanduse propageerimine



I Euroopa transporditeede kitsaskohtade 
likvideerimine

• Määratleda marsruudid, mis leevendaksid 
ummikuid

• Prioriteet raudteel kaubavedudele
• Reisijate kiirliinide avamine
• Raudteeühendused sadamatesse
• Tunnelite ohutusstandardite ühtlustamine
• Meremagistraalide loomine



Eesmärk 1:Tulemused

• 30 projekti heaks kiidetud kaart TEN-T, siseveeteede 
kaart,mereteede kaart, suurbritannia kaart.

Probleem
Maksumus 250 mld EUR- rahastamisallikate leidmine

1. Suurendada investeeringuid
2. Infrastruktuuri maksustamine



II Transpordiliikide vahelise tasakaalu 
muutmine

EL sisesest kaubaveost:

44% maanteed

41% mereveod

8% raudtee

4% siseveed

EL sisesest reisijateveost:

79% maanteed

5% lennundus

6% raudtee



Raudtee
USA-s 40% kaubavedudest raudteel.

Euroopas taandareng: 21% (1970). Raudtee keskmine 
kiirus 18 km/h

•Raudtee avamine konkurentsile
•Raudtee koostalitusvõime parandamine
•Ühtsed nõuded vedurijuhtidele
•Intermodaalsus lennunduse ja sadamatega

Eesmärk:

Raudtee turuosa kasv kaubavedudel

Rongide keskmine kiirus 80 km/h



Raudtee: tulemused

• Võrdne ligipääs infrastruktuurile- OK
• Siseriikliku veoturu kabotaazi avatus
• Rahvusvahelise reisijateveo avatus
• Ohutuse tõstmine

Raudtee paketid



laevandus

• Ümberlaadimisvõimalused ja ühendusteed
• administratiivformaalsused ja bürokraatia
• Meremeeste puudus
• Sisevetel kehtivate ühiste nõuete (tehnilised, 

navigatsiooni, sotsiaalsed) puudumine

Mere- ja sisevete veod on odavad ja keskkonnasõbralikud.
Omab  reaalset potentsiaali konkureerimaks maismaatranspordiga. 
Eesmärk: tõeliste meremagistraalide loomine
Probleemid:



tegevused

• Mereteede loomiseks vajaliku infrastruktuuri loomine 
(infotehnoloogia)

• Uute turgude ja kaubagruppide leidmine 
• Võimalikult suure arvu laevade ümberregistreerimine EL 

liikmesriikide lippude alla
• Mere- ja sisevee transporti reguleeriva raamistiku 

lihtsustamine maanteevedudega samale tasemele
• Merendust puudutavate teenusteturu avamine
• Sisevete olukorra parandamine (navigatsiooniseadmed), 

seal kehtivate nõuete ühtlustamine (nõuded 
meeskonnaliikmetele, tehn. nõuded)

• Maanteetranspordile alternatiive pakkuvate lahenduste 
rahaline toetamine (Marco Polo)



tulemused

• Marco Polo  kolm vooru
• Tõelise Euroopa merendusliikluse 

juhtimissüsteemi välja arendamine (Safe Sea Net)
• Meresõiduohutuspaketid (Erika I, II, III)
• Teatud koridorides moodustab sisevete kaubavedu 

juba 40%



III Inimsõbraliku transpordi loomine

Ohutuse tagamine
– Maanteeohutus
Karistuste ühtlustamine (joobes juhtimine, kiiruse 

ületamine)
Ohutust suurendavate tehnoloogiate kasutamine autodel 

(elektroonilised pardaseadmed,) 
Informatsioonisüsteemide arendamine
Sõltumatu uurimisprotsesside läbiviimine
– Lennuohutus
“Keelatud lennufirmade” nimekirja täiendamine
– Meresõiduohutus
Keelatud laevade” nimekirja täiendamine



Keskkonnakaitse tõhustamine

• Alternatiivkütuste osakaalu tõstmine 20% 
(biokütus)

• Ökonoomsemate mootorite arendamine
• Lennukite müra ja gaaside emissioonide 

vähendamine



Tarbijate õiguste rõhutamine

• Lennureisijate õigused
• Reisijakaitse meetmete laiendamine
raudtee-, merenduse- ja linnatransporditeenustele
(seda eelkõige teenuse kvaliteeti, lepingutingimusi, 

reisijatele antava informatsiooni selguse  ja 
kohtuväliste vaidluste lahendamise mehhanismid) 



IV Transpordi globaliseerumise juhtimine

• Rahvusvaheliste organisatsioonide täisliikme 
staatus (IMO, ILO, ICAO, Eurocontrol, Reinil
Navigeerimise Komisjon)

• Õigus läbirääkimiste pidamiseks liikmesriikide 
nimel kolmandate riikidega (lennundus, 
mereturvalisus)

• Galileo projekt

Tööstuslike ja keskkonnakaitse huvide parem kaitsmine
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