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ETTEPANEKUD

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

1. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Liidu Raudteeameti 
(edaspidi „amet“) 2017. aasta raamatupidamisaruanne kõikides olulistes aspektides 
seaduslik ja korrektne;

2. rõhutab ameti tähtsust Euroopa raudteesüsteemi ohutuse ja koostalitlusvõime tagamisel 
ning raudteetranspordi konkurentsivõime parandamisel võrreldes teiste 
transpordiliikidega, vähendades tehnilisi ja haldustõkkeid, ergutades turule sisenemist ja 
tagades mittediskrimineerimise, kulutades tõhusamalt avaliku sektori vahendeid 
riiklikele raudteeveoteenustele ning tagades taristute parema haldamise; toetab 
komisjoni visiooni, mille kohaselt omandab Euroopa raudteesüsteem maailmas 
ohutusega seotud tulemuslikkuse alase juhtpositsiooni;

3. väljendab heameelt ameti rolli üle Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) 
arendamise, katsetamise ja rakendamise järelmeetmete võtmises ning konkreetsete 
ERTMSi projektide hindamises; märgib samuti, et neljas raudteepakett sisaldab tehnilist 
sammast, mis suurendab ameti rolli, kuna tekivad uued ülesanded ELi raamistiku 
ühetaolise rakendamise tagamiseks; rõhutab, et kuna ametile pannakse suuremad 
kohustused, tuleb talle eraldada uute ja täiendavate ülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks 
täitmiseks vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid;

4. tuletab meelde ERTMSi üliolulisust ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisel; rõhutab 
seepärast, et peamine prioriteet on ERTMSi väljatöötamise ja kasutuselevõtmise 
optimeeritud kooskõlastamine, millega tagatakse kogu Euroopas ühtne, läbipaistev, 
stabiilne, taskukohane ja koostalitlusvõimeline ERTMS;

5. toetab ameti edusamme, mida on tehtud koostöö tihendamiseks Euroopa 
Meresõiduohutuse Ametiga (EMSA) ja Euroopa Lennundusohutusametiga (EASA) 
ühise ohutuskultuuri arendamisel;

6. märgib, et ameti 2017. aasta eelarve maht oli 30,7 miljonit eurot kulukohustuste ja 26,8 
miljonit eurot maksete assigneeringute osas ning keskmine täitmise määr oli 
kulukohustuste (sealhulgas järgmisse eelarveaastasse ülekantud assigneeringute) puhul 
100,0 % ja maksete assigneeringute puhul 87,3 %; peab kahetsusväärseks, et maksete 
puhul ei saavutatud 90,0 % eesmärki; märgib, et põhjus, miks maksete eesmärki ei 
saavutatud, oli seotud mõnede kulukohustustega, mis olid võetud aasta lõpus, et täita 
kulukohustuste 95 % eesmärk;

7. peab kahetsusväärseks, et assigneeringute järgmisse aastasse ülekandmise soovitusliku 
ülemmäära näitajatest, millest kontrollikoda eelarve täitmise hindamisel lähtus, on 
täidetud ainult 1. jaotise (töötajad) soovituslik ülemmäär 10 %, samas kui 2. ja 3. jaotise 
(vastavalt 20 % (halduskulud) ja 30 % (tegevuskulud)) ülemmäära ei ole saavutatud;

8. ergutab ametit tagama peaarvepidaja sõltumatuse nii, et ta alluks otse ameti direktorile 
(haldusülesannete osas) ja juhatusele (põhitegevuses), nagu on rõhutanud kontrollikoda; 
palub ametil võtta arvesse ja rakendada kõik vajalikud meetmed seoses siseauditi 
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talituse 2017. aasta soovitustega personali- ja kvalifikatsioonijuhtimise kohta; väljendab 
heameelt selle üle, et jaanuaris 2018 võeti vastu ameti hea haldustava eeskiri, mis 
eelkõige sisaldab kõiki meetmeid huvide konfliktide vältimiseks;

9. peab kahetsusväärseks, et vaatamata arvukatele kontaktidele Prantsusmaa 
ametivõimudega ei jõutud ameti peakorterilepingu allakirjutamiseni ameti määruse 
artikli 71 kohaselt; peab samuti kahetsusväärseks, et haldusnõukogu ei suutnud 2017.
aastal ühehäälselt vastu võtta ameti keelekorralduse rakenduseeskirja ning et see 
põhjustab lisakulusid ja viivitusi, nt töölevärbamisel; taunib asjaolu, et amet jätkab 
tegevust kahes eri kohas; nõuab, et amet paigutaks kogu oma tegevuse ümber 
peakorterisse ja tegutseks ainult selles tegevuskohas;

10. märgib, et töötajate kohta tehtud iga-aastase võrdlusanalüüsi tulemused sarnanevad 
2016. aasta tulemustega, kusjuures 18 % töötajatest täidab haldusülesandeid, 69,5 % 
tegevusülesandeid, st veidi vähem (0,5 %) kui 2016. aastal (mil nende osakaal suurenes 
65 %-lt 70 %-le), samal ajal kui kontrolli- ja finantsülesandeid täitvaid töötajaid oli 
endiselt ligikaudu 12 %; märgib, et Brexiti-referendum juunis 2016 põhjustas ameti 
töötajate seas märkimisväärset segadust, kuna mõned põhitöötajad pärinevad 
Ühendkuningriigist; märgib samuti, et tihe teabevahetus Ühendkuningriigi 
raudteesektoriga on kinnitanud nende huvi Euroopa süsteemi jäämise vastu;

11. väljendab heameelt ameti aktiivse hoiaku üle oma struktuuri kohandamisel neljandas 
raudteepaketis kindlaksmääratud uute ülesannete täitmiseks, eelkõige juhtrühma 
moodustamise teel; julgustab ameti juhtkonda jätkuvalt keskenduma neljanda 
raudteepaketi tehnilise samba kohaste uute ülesannete ettevalmistamisele, et olla 15. 
juuniks 2019 täielikult valmis, ning soovitab seada prioriteediks inimressursside 
juhtimise; võtab teadmiseks edusammud muu hulgas teavitatud asutuste auditeerimise 
raamistiku vastuvõtmist ettevalmistavate otsuste tegemisel, samuti ühtse kontaktpunkti 
raamistiku loomisel ning riiklike ohutusasutuste tulemuslikkuse ja otsustetegemise 
järelevalve poliitikas;

12. märgib, et amet jätkas oma pettusevastase võitluse strateegias kindlaksmääratud 
tegevuskava täitmist; kiidab heaks tõsiasja, et amet on lisanud oma tavapärasesse 
riskihindamisse ka pettuseriski hindamise ning et riskide kirjeldust on ühtlustatud ja 
selgemaks muudetud; märgib samuti, et aruandeaasta jooksul edastati OLAFile üks 
pettusekahtluse juhtum;

13. peab kahetsusväärseks, et riigihangete valdkonnas esineb puudusi, mis on põhiliselt 
seotud teenustega ja mis seavad ohtu kulutustele vastava tulu saamise;

14. väljendab heameelt seoses ameti integreeritud haldussüsteemi (IMS) sertifitseerimisega 
standardi ISO 9001 alusel, mis on sõltumatu tunnustus ameti tegevuse pidevale 
täiustumisele; märgib, et võttes arvesse esialgseid tulemusi, mis saadi Euroopa 
Raudteeagentuuri sisekontrolli haldusstandarditele vastavuse ja tõhususe hindamisel, 
võib järeldada, et ameti kontrollisüsteem tervikuna toimib ettenähtud viisil ja selle abil 
vähendatakse piisavalt peamisi riske, mis ohustavad ameti eesmärkide saavutamist;

15. soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2017. aasta eelarve täitmisel.
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