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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“) 2018. aasta raamatupidamisaruanne kõikides olulistes aspektides 
seaduslik ja korrektne;

2. märgib, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni seatud eesmärki luua ühtne Euroopa 
raudteeturg ei ole saavutatud; kutsub ametit üles keskendama oma jõupingutused ja 
väljaanded sellele valdkonnale;

3. märgib, et maanteeliikluselt raudteeliiklusele ülemineku eesmärki on võimalik saavutada 
ainult juhul, kui luuakse konkurentsivõimeline Euroopa raudteepiirkond; kutsub ametit 
üles koostama meetmete kogumi, mille eesmärk on tagada, et raudteetransporti oleks 
tulevikus võimalik integreerida kaasaegsetesse logistikaahelatesse;

4. rõhutab ameti strateegilist rolli raudtee konkurentsivõime parandamisel võrreldes teiste 
transpordiliikidega ning Euroopa raudteesüsteemi ohutuse ja koostalitlusvõime tagamisel; 
rõhutab seetõttu, kui oluline on anda ametile tema rolli täitmiseks piisavad 
eelarvevahendid;

5. märgib, et järgmised viis aastat on raudteesektori tuleviku jaoks otsustava tähtsusega ning 
ametile tuleb tagada rahalised vahendid ja personal, mida ta vajab eesseisvate probleemide 
lahendamiseks;

6. märgib, et ameti 2018. aasta eelarve maht oli 28,8 miljonit eurot kulukohustuste ja 25,6 
miljonit eurot maksete assigneeringute osas ning keskmine täitmise määr oli 
kulukohustuste (sealhulgas järgmisse eelarveaastasse ülekantud assigneeringute) puhul 
100 % ja maksete assigneeringute puhul 89 %; märgib kahetsusega, et maksete 
assigneeringute täitmisel jäi 90 % eesmärk saavutamata; 

7. väljendab heameelt asjaolu üle, et amet on teadlik väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEde) erivajadustest ja on valmis lõive ja tasusid käsitleva määruse 
kohaldamisega seotud uute sertifitseerimistoimingute puhul neid arvesse võtma;

8. märgib et, et assigneeringute järgmisse aastasse ülekandmise soovitusliku ülemmäära 
näitajatest – 1. jaotise (personalikulud) puhul 10 % ja 2. jaotise (halduskulud) puhul 20 % 
–, millest kontrollikoda eelarve täitmise hindamisel lähtus, on kinni peetud; märgib 
kahetsusega, et 3. jaotise soovituslikku ülemmäära (30 % tegevuskuludeks) ei ole 
saavutatud; 

9. peab kiiduväärseks, et amet võttis 2018. aasta novembris vastu suunised rikkumisest 
teatamise kohta; 

10. väljendab heameelt selle üle, et amet on järginud kontrollikoja soovitust tagada 
peaarvepidaja sõltumatus, kes nüüd annab tegevusalastes küsimustes aru ameti 
tegevdirektorile ning ei vastuta enam finantside ja hangete eest;
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11. märgib, et töötajate iga-aastase võrdlusanalüüsi tulemused on sarnased 2017. aasta 
tulemustega, nimelt 18,4 % (2017. aastal 18,18 %) ametikohtadest on seotud 
haldusülesannetega, 69,7 % (70,16 %) operatiivülesannetega ja 11,90 % (11,67 %) 
järelevalve ja finantsülesannetega;

12. peab kahetsusväärseks asjaolu, et ametil on endiselt kaks asukohta – Lille’is ja 
Valenciennes’is – ning juhib tähelepanu sellele, et kulusid saaks vähendada, kui kogu 
tegevus koondataks ühte asukohta;

13. väljendab heameelt ameti jätkuvate jõupingutuste üle valmistuda oma uuteks ülesanneteks, 
mis on määratletud neljandas raudteepaketis, ning asuda 2019. aasta juunis täitma oma rolli 
ELi asutusena, kes vastutab raudteeveeremi turuleviimise lubade, raudteeveo-ettevõtja 
ühtsete ohutustunnistuste ja Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) 
raudteeäärsete lubade väljaandmise eest; väljendab eelkõige heameelt selle üle, et kõik 
õigusaktid ja haldusnõukogu otsused võeti vastu õigeaegselt ning et amet avaldas 
veeremiloa taotlemise juhendi; väljendab heameelt ka muude ameti võetud meetmete üle, 
et valmistuda oma uuteks ülesanneteks (aktiivne suhtlemine sidusrühmadega, õpijuhtumid 
ja varijuhtimine, katseline riiklike ohutusasutuste järelevalve); väljendab heameelt ühtse 
kontaktpunkti väljaarendamise üle;

väljendab heameelt asjaolu üle, et amet on hakanud ühtlustama enam kui 14 000 riiklikku 
raudteetranspordi eeskirja;

1) peab kahetsusväärseks asjaolu, et erinevalt lennundus- ja 
maanteetranspordisektorist on raudteesektoris ühtlustamine endiselt kaugem 
eesmärk;

2) kutsub ametit üles märkimisväärselt suurendama jõupingutusi ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomiseks;

14. märgib, et ametil on keskne roll bürokraatlike takistuste kõrvaldamisel piiriülese 
raudteetranspordi valdkonnas;

15. märgib, et nii taristu kui ka veeremi osas on Euroopas ERTMSi jaoks vajalike seadmete 
kasutuselevõtmiseks saavutatud liiga vähe edu, ning kutsub ametit üles esitama meetmeid 
selle protsessi kiirendamiseks;

16. palub komisjonil teha kiiresti otsus seose ameti esitatud eranditaotlusega ameti 
finantseeskirjade osas, et tagada tasude ja lõivude ning vastavate kulukohustuste ja maksete 
nõuetekohane kavandamine eelarves;

17. peab kahetsusväärseks, et 2018. aastal registreeriti 37 mittevastavust, sealhulgas 18 
mittevastavust, millel oli finantsmõju (ja millest nelja puhul ületas see 15 000 eurot); 
nõuab, et amet jätkaks jõupingutusi oma juhtimise ja hankemenetluste parandamiseks; 

18. märgib, et amet tegi ettepaneku hea haldustava raamistik läbi vaadata; nõuab, et amet 
annaks selle raamistiku arengust aru oma järgmises aastaaruandes; väljendab heameelt 
asjaolu üle, et amet jätkas eetika- ja pettusevastase võitluse alast koolitust; väljendab 
heameelt asjaolu üle, et OLAFile ei ole edastatud ühtegi pettusekahtluse juhtumit; märgib, 
et 2017. aastal teatatud juhtumit alles uuritakse; 
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19. väljendab heameelt seoses ISO 9001 kinnitusauditi eduka läbimisega;

20. soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2018. aasta eelarve täitmisel.
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