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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) leidis, et liidu 
2017. aasta konsolideeritud aastaaruanne on usaldusväärne ja komisjoni 2017. aasta 
raamatupidamisaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides üldiselt 
seaduslikud ja korrektsed, välja arvatud kulude hüvitamise maksed, mis on vigadest 
mõjutatud; märgib, et üldine hinnanguline veamäär 2,4% ületab ikka veel kontrollikoja 
nimetatud olulisuse piirmäära (2 %), kuid on väiksem kui 3,1 % 2016. aastal ja 3,8 % 
2015. aastal;

2. väljendab heameelt tõsiasja üle, et kontrollikoda esitas teist aastat järjest märkustega 
arvamuse liidu eelarvest tehtud maksete kohta, ja loodab, et liidu rahanduse juhtimise 
olukord paraneb jätkuvalt;

3. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda ei anna valdkonna „Konkurentsivõime 
majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ (mille alla transport kuulub) kohta ülevaatlikku 
teavet seoses transpordisektoris tehtud audititega, eelkõige seoses Euroopa ühendamise 
rahastuga;

4. võtab teadmiseks, et 2017. aastal

– tehti transpordipoliitika, sh Euroopa ühendamise rahastu, transpordi turvalisuse ja 
reisijate õiguste, transpordiasutuste ning transpordiga seotud teadustegevuse ja 
innovatsiooni („Horisont 2020“) jaoks kättesaadavaks 3964 miljonit eurot 
kulukohustuste assigneeringuid ja 2176 miljonit eurot maksete assigneeringuid;

– haldas Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA) 3452,9 miljonit eurot 
kulukohustuste assigneeringutena ja 1643,7 miljonit eurot maksete 
assigneeringutena, mis on heaks kiidetud Euroopa ühendamise rahastu transpordi 
valdkonna (peatükk 06 02) ja programmi „Horisont 2020” jaoks (transpordiga 
seotud teadusuuringud ja innovatsioon – peatükk 06 03);

– tehti liikuvuse ja transpordi poliitikavaldkonna halduskulude jaoks kättesaadavaks 
72,5 miljonit eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena;

5. märgib, et 2017. aastal valis komisjon Euroopa ühendamise rahastu transpordi 
valdkonna jaoks kokku 152 projekti 2,7 miljardi euro ulatuses ning investeeringute 
kogumaht oli 4,7 miljardit eurot, sh muud avaliku ja erasektori vahendid; kordab, et 
Euroopa ühendamise rahastu on oluline rahastamisvahend üleeuroopalise 
transpordivõrgu (TEN-T) väljakujundamiseks ja Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
saavutamiseks, piiriüleste ühenduste arendamiseks ja puuduvate ühenduste loomiseks; 
peab kahetsusväärseks, et riigi tasandi sidusrühmad ei ole Euroopa ühendamise rahastu 
pakutud võimalusi täielikult hinnanud; tuletab meelde, et rahastamisvahendi raames 
kulutatud rahasumma ei ole ainus tulemuslikkuse kriteerium, ja kutsub seetõttu 
komisjoni üles põhjalikumalt hindama ELi rahastatud transpordiprojektide saavutusi ja 
mõõtma nende lisaväärtust ja tulemustele suunatud kulutusi;



PE629.640v02-00 4/7 AD\1174570ET.docx

ET

6. 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;

7. palub komisjonil esitada aegsasti enne järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
ettepaneku esitamist transpordisektori osas selge hinnang selle kohta, kuidas Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fond (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 selle tulemuslikkuse hindamisel kasutatakse; kutsub seetõttu 
komisjoni üles põhjalikumalt hindama liidu rahastatud transpordiprojektide saavutusi ja 
mõõtma nende lisaväärtust;

8. tunneb heameelt Euroopa ühendamise rahastu 2017. aasta transpordi segarahastamise 
projektikonkursi tulemuste üle ja otsuse üle suurendada selle eelarvet 1,35 miljoni euro 
võrra, mis kinnitab, et ELi toetuste kasutamine koos rahaliste vahenditega, mis saadakse 
Euroopa Investeerimispangalt või riiklikelt tugipankadelt või muudelt arenguabi 
andvatelt ja avaliku sektori finantsasutustelt ning erasektori finantsasutustelt ja 
investoritelt, sealhulgas avaliku ja erasektori partnerlussuhete alusel, on asjakohane ja 
annab lisaväärtust; on seisukohal, et Euroopa ühendamise rahastu peaks seepärast 
jätkuvalt toetama meetmeid, mis võimaldavad ühendada ELi toetusi ja muid 
rahastamisallikaid, jättes samal ajal toetused peamiseks rahastamisvahendiks;

9. väljendab heameelt, et on viidud lõpule Euroopa ühendamise rahastu programmi ja 
programmi „Horisont 2020“ vahehindamine, ning kutsub komisjoni üles võtma 
asjakohaseid järelmeetmeid, et tagada mõlema programmi edukas lõpuleviimine;

10. märgib, et komisjoni siseauditi talitus leidis osana oma auditist, mis käsitles komisjoni 
järelevalvet Euroopa ühendamise rahastu rahastamisvahendite rakendamise üle, et 
Euroopa ühendamise rahastu rahastamisvahendite rakendamise määr oli väga madal 
ning suurem osa algselt Euroopa ühendamise rahastu rahastamisvahenditele eraldatud 
eelarvest (2,43 miljardit eurot) paigutati ümber Euroopa ühendamise rahastu toetuste 
eelarveridadele, mistõttu Euroopa ühendamise rahastu rahastamisvahendite jaoks 
eraldatakse kuni 2020. aastani vaid 296 miljonit eurot; märgib samuti, et üks põhjustest 
oli see, et Euroopa ühendamise rahastu rahastamisvahendite ja EFSI abikõlblikkuse 
kriteeriumid suures osas kattuvad ja võimalikke Euroopa ühendamise rahastu kõlblikke 
projekte on tegelikult rahastatud EFSI kaudu, kuna see on suurema poliitilise 
prioriteediga ja suurema vastutusalaga; nõuab, et komisjon parandaks Euroopa 
ühendamise rahastu puhul toetusesaajate teadlikkust rahastamiskõlblikkuse eeskirjadest, 
tehes eelkõige selget vahet rakenduslepingu ja allhankelepingu vahel, mis oli peamine 
segaduste allikas toetusesaajate hulgas; kutsub komisjoni üles tagama, et 
rahastamisvahendid pigem täiendaksid kui asendaksid üksteist;

11. kordab oma nõudmist, et komisjon tagaks erinevaid rahastamisallikaid arvestades ühtse 
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kontaktpunkti kaudu lihtsa juurdepääsu projektidele, et kodanikel oleks võimalik selgelt 
jälgida arengut ja nende taristute rahastamist, mida kaasrahastatakse liidu rahalistest 
vahenditest ning EFSIst; julgustab seetõttu komisjoni avaldama koostöös 
liikmesriikidega iga-aastane ülevaade transpordi- ja turismiprojektidest, mida on 
kaasrahastatud Euroopa Regionaalareng Fondi (ERF) ja ühtekuuluvusfondide 
vahenditest, nagu tehakse Euroopa ühendamise rahastu puhul;

12. 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 õõnestada vastutust ja läbipaistvust, kuna aruandlus, auditeerimine 
ja avalik kontroll ei ole ühtlustatud; kutsub komisjoni üles uurima, kuidas saaks 
reformida liidu eelarvesüsteemi, eelkõige seda, kuidas kõige paremini tagada, et üldine 
rahastamiskord ei oleks keerulisem, kui on vajalik liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks ning vastutuse, läbipaistvuse ja auditeeritavuse tagamiseks;

13. märgib, et 2017. aasta oli Euroopa ühendamise rahastu programmi esimene auditiaasta 
ning Euroopa ühendamise rahastut on vaja veel 2-3 aastat auditeerida, et tuletada kõigi 
Euroopa ühendamise rahastu sektorite jaoks mõistlik veamäära arvutamise kord; tunneb 
siiski heameelt asjaolu üle, et 2017. aastal lõpule viidud Euroopa ühendamise rahastu ja 
TEN-T auditite käigus avastatud vead olid väga väikesed;

14. märgib, et 2017. aasta oli uue sisekontrolli raamistiku rakendamise jaoks 
üleminekuaasta, sest komisjon liigub 2018. aastal vastavuspõhiselt süsteemilt üle 
põhimõttepõhisele süsteemile, kusjuures üks kolmandik komisjoni talituste aruannetest 
koostatakse juba 2017. aruandeaastaks uue raamistiku kohaselt;

15. on mures, et komisjoni siseauditi talitus leidis olulisi puudusi liikuvuse ja transpordi 
peadirektoraadi praeguses lennunduse ja meresõidu turvalisuse poliitika järelevalve 
süsteemis ning esitas kolm väga olulist soovitust; palub, et liikuvuse ja transpordi 
peadirektoraati viiks tuvastatud riskide kõrvaldamise tegevuskava täielikult ellu; 

16. märgib murelikult, et liikuvuse ja transpordi peadirektoraadil kui peamisel 
transpordipoliitikaga tegeleval komisjoni teenistusel on keeruline värvata väga 
spetsiifiliste valdkondade spetsialiste, mis on vajalik tehnilise oskusteabe tagamiseks ja 
peamiste seadusandlike ettepanekute elluviimiseks prioriteetsetes valdkondades ning eri 
sektorites ja turgudel, nagu CO2-heite vähendamine, taristu rahastamine või digitaalne 
transport; kutsub komisjoni üles tagama, et liikuvuse ja transpordi peadirektoraat kui 
keskne teenistus saaks pärast ümberkujundamist võtta tööle spetsialiste, et täita oma 
keerukat rolli; rõhutab sellega seoses, et ka INEA-l on jätkuvalt raskusi oma 
ametikohtade loetelu täitmisega: 2017. aasta lõpus oli 272 ametikohast täidetud 249 ja 
23 ametikohta tuli üle kanda ning täita järgmisel aastal; 

17. kordab nõudmist lisada liidu tulevastesse eelarvetesse turismile pühendatud eelarverida, 
et tagada turismimeetmete toetamiseks kasutatavate liidu vahendite läbipaistvus;

18. soovitab Euroopa Parlamendil anda transpordi- ja turismikomisjoni pädevusalasse 
kuuluvate sektoritega seoses komisjoni tegevusele liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisel 
heakskiidu. 
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