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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Raudteeagentuuri 

(„agentuur“) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne korrektne; 

2. märgib, et agentuuri 2014. aasta eelarve maht oli kulukohustuste ja maksete 

assigneeringute osas 25,7 miljonit eurot ning keskmine täitmise määr oli kulukohustuste 

(sealhulgas järgmisse eelarveaastasse ülekantud assigneeringute) puhul 97,34 % ja 

maksete puhul 96,87 %; 

3. kritiseerib asjaolu, et eelneva aastaga võrreldes kanti II jaotise (24,53 %) ja III jaotise 

(37,93 %) puhul järgmisse eelarveaastasse üle rohkem assigneeringuid ning märgib eriti 

asjaolu, et tegevuskulude III jaotisest kanti järgmisse eelarveaastasse üle 

kulukohustustega seotud assigneeringuid 2,2 miljoni euro ulatuses seoses viivitustega 

tegevus- ja IT-projektide elluviimisel; palub agentuuril parandada eelarve kavandamist ja 

täitmist ning vähendada asjaomast määra kontrollikoja poolt paika pandud soovituslike 

ülemmääradeni (20 % II jaotise ja 30 % III jaotise puhul) kooskõlas mitmeaastase 

finantsraamistiku raames kasutatava eelarve aastasuse põhimõttega; palub komisjonil 

käsitleda ametite assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmisega seotud ühiseid 

spetsiifilisi probleeme; 

4. võtab teadmiseks kontrollikoja kommentaari Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi 

(ERTMS) spetsiifilise raamlepingu sõlmimise menetluse kohta, mille tulemusel esitati 

rahalised pakkumused, mille väärtus lähenes lepingu maksimumväärtusele; palub 

agentuuril kasutada seda konkurentsimenetluse liiki nõuetekohaselt, et edendada hinna 

osas konkurentsi, tagades samas valitud projektide kvaliteedi; 

5. väljendab heameelt parandusmeetmete üle, mida on võetud agentuuri hankemenetlustes 

kasutatud teabe täpsuse ja dokumenteerimise parandamiseks ning agentuuri 

sisekontrollistandardite järgmiseks talitluspidevuse küsimustes; märgib, et üldine 

sisekontrollisüsteem on tõhus, kuid sisekontrollistandardite järgimist tuleks veelgi 

parandada; ergutab agentuuri jätkama valdkondade määratlemist ja meetmete 

kohaldamist oma integreeritud haldussüsteemi tõhususe suurendamiseks; väljendab 

sellega seoses heameelt asjaolu üle, et 2014. aastal võeti integreeritud haldussüsteemi 

väljaarendamise ja sisekontrollistandardite rakendamise toetamiseks tööle sisekontrolli 

koordinaator; 

6. võtab teadmiseks agentuuri ametikohtade esimese võrdlusanalüüsi tulemused, mille 

kohaselt on 20,9 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 67,6 % 

põhitegevusega ning 11,7 % kontrolli- ja finantsalaste ülesannetega; 

7. toonitab agentuuri rolli Euroopa raudteesüsteemide turvalisuse ja koostalitlusvõime 

tagamisel; tunneb heameelt agentuuri rolli üle ERTMSi arendamise, katsetamise ja 

rakendamise järelkontrollis ning konkreetsete ERTMSi projektide hindamises; märgib 

lisaks, et agentuuri roll (nt universaalteenistus veeremiüksuse kasutuselevõtu lubade ja 

ohutussertifikaatide jaoks) ja pädevused on neljanda raudteepaketi osa; rõhutab, et kuna 
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agentuurile antakse suurem vastutusala, tuleb talle eraldada ka tema uute ja lisaülesannete 

tõhusaks ja tulemuslikuks täitmiseks vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid; 

võtab murega teadmiseks vastuolu agentuuri missiooni laiendava, hiljuti vastuvõetud 

õigusakti ning agentuuriga seotud eelarvekärbete vahel, mida rakendatakse mitmeaastase 

finantsraamistiku 2014–2020 raames; 

8. julgustab ühisettevõtet tegema liikmesriikidega koostööd, et suurendada Euroopa 

ühendamise rahastu transpordiprogrammi raames esildatud raudteeprojektide, eriti 

ERTMSi projekti arvu ja kvaliteeti; tuletab meelde Euroopa Parlamendi eelarvemenetluse 

seisukohta nõuda tagasi kõik Euroopa ühendamise rahastu transpordiprogrammilt 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondile ümber paigutatud summad; 

9. võtab teadmiseks väljundite (240) ja peamiste tulemusnäitajate (41) suure arvu agentuuri 

2014. aasta tööprogrammis ja aastaaruandes; toetab seisukohta, mille kohaselt suurendab 

agentuuri raudteesektorile avalduval mõjul põhinev aruandlussüsteem agentuuri 

missiooni saavutamise läbipaistvust ja nähtavust; 

10. tunneb heameelt haldusnõukogu otsuse üle võtta vastu huvide konflikte käsitlev poliitika 

ja avaldada agentuuri veebisaidil haldusnõukogu liikmete huvide deklaratsioonid ja 

elulookirjeldused; peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et mitme liikme deklaratsioonid 

puuduvad ja nõuab tungivalt, et agentuur need viivitamata avalikustaks; 

11. võtab teadmiseks selle, et agentuur on läbi vaadanud oma värbamismenetlused ja juhised, 

et käsitleda auditite käigus tuvastatud probleeme; peab kahetsusväärseks, et kiiremini ei 

ole võetud meetmeid nende küsimuste lahendamiseks ning et ajutise meetmena on 

kehtestatud täiendav kontroll seniks, kuni on piisavalt tõendeid selle kohta, et 

asjaomaseid menetlusi viiakse läbi rahuldaval tasemel; 

12. tunnistab, et 2014. aastal läbi viidud valiku- ja töölevõtumenetluste tulemusel täideti 

ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadest 96 %; tunneb heameelt põhitegevusega 

seotud töötajate varasema suure voolavuse vähendamise üle ja eeldab, et Euroopa 

Raudteeagentuuri käsitleva uue määruse vastuvõtmine võimaldab agentuuril saavutada 

talitluspidevuse tagamiseks asjakohase tasakaalu lühi- ja pikaajaliste töötajate vahel, eriti 

põhitegevusega seotud üksustes; 

13. soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiit Euroopa Raudteeagentuuri tegevdirektori 

tegevusele agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisel. 
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