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ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) leidis, et liidu 2016. aasta 

konsolideeritud aastaaruanne on usaldusväärne ja komisjoni 2016. aasta 

raamatupidamisaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides üldiselt 

seaduslikud ja korrektsed, välja arvatud kulude hüvitamise maksed, mis on vigadest 

mõjutatud; peab kahetsusväärseks, et üldine hinnanguline veamäär 3,1 % ületab 

kontrollikoja nimetatud olulisuse piirmäära (2 %); ootab, et kontrollikoda esitaks 

parlamendile vigade kohta üksikasjaliku aruande; 

2.  väljendab heameelt asjaolu üle, et esimest korda alates 1994. aastast väljastas 

kontrollikoda märkustega arvamuse liidu eelarvest tehtud maksete kohta, mis kajastab 

liidu rahanduse olulist paranemist;  

3. peab kahetsusväärseks, et ajal, kui valmistatakse ette järgmist mitmeaastast 

finantsraamistikku, ei andnud kontrollikoda ülevaatlikku teavet valdkonna 

„Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ raames transpordisektoris 

tehtud auditite kohta, eelkõige seoses Euroopa ühendamise rahastuga;  

4. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku seoses tasumata nõuete kuhjumise ohuga 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku viimastel aastatel ja järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku esimestel aastatel; palub, et komisjon esitaks parlamendile ja 

nõukogule hinnangu selle tagajärgede kohta koos valdkonnapõhiste soovitustega; 

5. võtab teadmiseks, et 2016. aastal 

–  tehti transpordipoliitika, sh Euroopa ühendamise rahastu, transpordi turvalisuse ja 

reisijate õiguste, transpordiasutuste ning transpordiga seotud teadustegevuse ja 

innovatsiooni („Horisont 2020“) jaoks kättesaadavaks 4346 miljonit eurot 

kulukohustuste assigneeringuid ja 2321 miljonit eurot maksete assigneeringuid; 

–  3854,9 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 1794,6 miljonit eurot tehti 

kättesaadavaks Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) jaoks Euroopa 

ühendamise rahastu transporditoetusteks (peatükk 06 02 01) ja „Horisont 2020“ 

jaoks (transport – artikkel 06 03 03);  

–  halduskuludeks tehti kättesaadavaks 71,3 miljonit eurot kulukohustuste 

assigneeringute ja maksete assigneeringutena; 

6. märgib, et 2016. aasta lõpu seisuga oli Euroopa ühendamise rahastu kogu Euroopas 

toetanud 452 transpordiprojekti kokku 19,4 miljardi euroga; kordab, et Euroopa 

ühendamise rahastu on üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) väljakujundamise ja 

Euroopa ühtse transpordipiirkonna saavutamise seisukohast oluline rahastamisvahend; 

rõhutab, et varasematel aastatel Euroopa ühendamise rahastu eelarvest Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) algatuse rahastamiseks tehtud kärpeid tuleks 

edaspidi vältida;  
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7.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondiga 

seoses kavandatud üleeuroopalise strateegilise transpordivõrgu väljakujundamisel on 

saavutatud vaid üsna piiratud edu; palub komisjonil uurida, kuidas oleks võimalik 

rakendamismäärade ja liikmesriikide vahelise tasakaalustamatusega seotud probleeme 

lahendada; palub Euroopa TEN-T koordinaatoritel anda praeguse programmitöö 

perioodi alla kuuluvatele TEN-T koridore käsitlevatele lõpetatud projektidele ja tehtud 

edusammudele põhjalik hinnang ning esitada see komisjonile ja Euroopa Parlamendile; 

palub komisjonil ka teha ettepanek mehhanismi kohta (sh tehniline abi), mis suurendaks 

Euroopa fondide lisaväärtust TEN-T koridoride väljaehitamisel ja kiirendaks 

edusamme; 

8. märgib, et 2016. aastal eraldas EFSI 3,64 miljardit eurot 29 tegevuseks, millest 25 olid 

transpordiprojektid ja 4 mitut valdkonda hõlmavad fondid, mille eeldatavad 

investeeringud kokku on 12,65 miljardit eurot; peab kahetsusväärseks, et komisjon ja 

Euroopa Investeerimispank (EIP) ei ole andnud EFSI toetatud projektide kohta 

põhjalikku valdkonnapõhist iga-aastast teavet; 

9. võtab teadmiseks, et 2016. aastal alustati uue finantsinstrumendi ehk Euroopa 

ühendamise rahastu võlainstrumendi ja EFSI kaudu keskkonnahoidliku laevanduse 

tagatise programmiga, mille abil on võimalik võtta kasutusele 3 miljardit eurot 

investeeringuid, et varustada alused nn puhta tehnoloogiaga; palub komisjonil anda 

üksikasjalikku teavet selle programmi rakendamise kohta, sealhulgas finants- ja 

tehnoloogiliste aspektide ning keskkonna- ja majandusliku mõju kohta; 

10. märgib, et rahastamisvahendite arv on märkimisväärselt suurenenud, mis pakub 

transpordisektoris uusi segarahastamise võimalusi, ent moodustab samas liidu eelarve 

ümber keerulise süsteemide võrgu; on mures, et need liidu eelarvega kõrvuti toimivad 

instrumendid võivad seada ohtu vastutuse ja läbipaistvuse taseme, kuna aruandlus, 

auditeerimine ja avalik kontroll ei ole ühtlustatud; väljendab ühtlasi kahetsust, et EFSI 

vahendite kasutamisega delegeeritakse EIP-le rakendamisvolitused, millega kaasneb 

piiratum avalik kontroll kui teiste liidu eelarvest toetatavate vahendite puhul; 

11. toetab kontrollikoja soovitusi, eelkõige seoses vajadusega leida võimalusi liidu 

eelarvesüsteemi reformimiseks ja eriti seoses sellega, kuidas kõige paremini tagada, et 

üldine rahastamiskord ei oleks keerukam, kui on vaja liidu poliitiliste eesmärkide 

täitmiseks ning vastutuse, läbipaistvuse ja auditeeritavuse tagamiseks; 

12. palub komisjonil esitada aegsasti enne järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 

Euroopa ühendamise rahastu kohta ettepaneku esitamist transpordisektorit puudutav 

selge hinnang, kuidas EFSI mõjutab teisi rahastamisvahendeid, eelkõige Euroopa 

ühendamise rahastut, ning Euroopa ühendamise rahastu võlainstrumendi sidusust liidu 

muude algatustega; nõuab, et selles hinnangus sisalduks selge analüüs transpordisektori 

investeeringute geograafilise tasakaalu kohta; tuletab siiski meelde, et 

rahastamisvahendi raames kulutatud raha ei tuleks pidada ainsaks asjakohaseks 

kriteeriumiks, mida kasutatakse selle tulemuslikkuse hindamisel; kutsub seetõttu 

komisjoni üles põhjalikumalt hindama liidu rahastatud transpordiprojektide saavutusi ja 

mõõtma nende lisaväärtust; 

13. kordab oma nõudmist, et komisjon tagaks erinevaid rahastamisallikaid arvestades ühtse 

kontaktpunkti kaudu lihtsa juurdepääsu projektidele, et kodanikel oleks võimalik selgelt 



 

AD\1146282ET.docx 5/8 PE613.327v02-00 

 ET 

jälgida arengut ja nende taristute rahastamist, mida kaasrahastatakse liidu rahalistest 

vahenditest ning EFSIst; 

14. märgib, et teadusuuringute ja innovatsiooni arvele langeb 59 % mitmeaastase 

finantsraamistiku alamrubriigi „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 

tagamiseks“ kulutustest; on mures suure veamäära (4,1 %) pärast; rõhutab, et 

innovatsioon on transpordi jätkusuutlikkuse tagamise nurgakivi; kutsub komisjoni üles 

pakkuma välja täiendavaid lihtsustamismeetmeid ning tagama tehnilise ja rahalise 

toetuse andmise, et rahalisi vahendeid kasutataks asjakohaselt ja liidu rahalistest 

vahenditest saaksid kasu enamad osalejad, eriti VKEd; kordab vajadust tagada 

teadusuuringutele ja innovatsioonile järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal 

toetuste näol piisavalt liidu rahalisi vahendeid; 

15. väljendab heameelt selle üle, et 2016. aastal kuulutati programmi Galileo teenused 

esmakordselt kättesaadavaks; rõhutab EGNOSe tähtsust transpordisektori jaoks; märgib 

sellega seoses, et 2016. aasta lõpus oli liidus 219 EGNOSe lennujaama, kus rakendati 

EGNOSel põhinevaid maandumisprotseduure, ning maanteetranspordis kasutas 1,1 

miljonit veokit EGNOSt teemaksu tasumise eesmärgil; palub komisjonil näha 

järgmistes iga-aastastes eelarvetes ette vajalikud rahalised vahendid, mis tagaksid 

EGNOSe katvuse kogu ELi territooriumil; 

16. palub komisjonil hinnata Eurocontroliga sõlmitud lepingu finantstulemuslikkust selles 

osas, mis puudutab tulemuslikkuse hindamise organit, ja teha ettepanek luua komisjoni 

järelevalve alla kuuluv tulemuslikkuse hindamise organ, kes täidaks Euroopa majanduse 

reguleerija ülesandeid; lisaks, võttes arvesse vajadust rakendada võimalikult kiiresti 

ühtset Euroopa taevast ja selleks, et suurendada lennundussektori konkurentsivõimet, 

kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut nimetada võrgustiku haldajad iseseisvaks 

teenuseosutajaks, mis on loodud tööstuspartnerlussuhtena; 

17. märgib, et INEA kinnitas 2016. aastal auditistrateegia aastateks 2017–2024 ning et 

hinnangulised veamäärad ei ole veel kättesaadavad, kuna esimesed Euroopa 

ühendamise rahastu auditid toimuvad 2017. aastal; 

18. väljendab heameelt INEA transpordivaldkonna eelkontrollistrateegia üle, mis kinnitati 

2016. aastal, võttes arvesse TEN-T programmi parimaid tavasid ning Euroopa 

ühendamise rahastu transpordialase allprogrammi iseärasusi, ning põhineb madala 

veamäära hoidmiseks sihipärasel valimil; väljendab heameelt ka selle üle, et eelkontroll 

võimaldab hinnata toetusesaajate esitatud väljamaksetaotluste seaduslikkust ja 

korrektsust varajases etapis; 

19. kutsub komisjoni üles esitama hinnangut Doonau strateegia alla kuuluvate ja 

liikmesriikide rahastatavate transpordivaldkonna projektide mõju kohta ja tegema 

ettepanekut suurendada tulevaste projektide lisaväärtust, et aidata kaasa selle tähtsa 

transpordikoridori lõpuleviimisele; 

20. peab ülimalt kahetsusväärseks, et turismimeetmete toetamine liidu rahaliste vahenditega 

ei ole läbipaistev, kuna turismil puudub spetsiaalne eelarverida; kordab oma nõudmist 

lisada liidu tulevastesse eelarvetesse turismile pühendatud eelarverida; 

21. soovitab Euroopa Parlamendil anda transpordi- ja turismikomisjoni pädevusalasse 
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kuuluvate sektoritega seoses komisjoni tegevusele liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisel 

heakskiidu. 
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