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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt kontrollikoja järeldusest, et Euroopa Liidu 2018. aasta konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning liidu 2018. aasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides üldiselt seaduslikud 
ja korrektsed, välja arvatud suure riskiga kulutused (peamiselt kulude hüvitamise alusel 
tehtavad kulutused, mille suhtes kehtivad keerulised eeskirjad), mille hinnanguline 
veamäär on 4,5 %; märgib, et üldine hinnanguline veamäär 2,6 % ületab ikka veel 
kontrollikoja nimetatud olulisuse piirmäära (2 %);

2. märgib, et 2018. aastal tehti transpordipoliitika, sh Euroopa ühendamise rahastu, 
transpordi turvalisuse ja reisijate õiguste, transpordiasutuste ning transpordiga seotud 
teadustegevuse ja innovatsiooni („Horisont 2020“) jaoks kättesaadavaks 4248 miljonit 
eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 2454 miljonit eurot maksete assigneeringuid; 
märgib lisaks, et Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA) haldas 3708,4 miljonit 
eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 1950,5 miljonit eurot maksete 
assigneeringutena, mis on heaks kiidetud Euroopa ühendamise rahastu transpordi 
valdkonna (peatükk 06 02) ja programmi „Horisont 2020“ (transpordiga seotud 
teadusuuringud ja innovatsioon – peatükk 06 03) jaoks;

3. väljendab heameelt Euroopa ühendamise rahastu 2017. aasta transpordi segarahastamise 
projektikonkursi lõpuleviimise üle 2018. aastal, kusjuures uuendusliku lähenemisviisiga 
tehakse kättesaadavaks ELi toetuste soovituslik kogueelarve 1,35 miljardit eurot, mida 
kombineeritakse rahastamisega Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI), 
Euroopa Investeerimispangast, riiklikest tugipankadest või erainvestoritelt; märgib, et 
komisjoni keskkonnahoidliku liikuvuse poliitikat toetavatele innovatsiooni ja uute 
tehnoloogiate projektidele (eelkõige alternatiivkütuste valdkonnas) keskendunud 
taotluste esitamise teine tähtaeg 2018. aasta aprillis tõi kaasa 35 projekti väljavalimise, 
mille jaoks eraldati Euroopa ühendamise rahastust kokku 404,8 miljonit eurot; märgib, et 
toetusesaajate teadlikkust Euroopa ühendamise rahastu rahastamiskõlblikkuse 
eeskirjadest tuleb suurendada;

4. peab kiiduväärseks Euroopa ühendamise rahastu mitmeaastase tööprogrammi muudatuse 
vastuvõtmist 19. aprillil 2018, millega tehakse rahastu transpordivaldkonna üldpaketi 
raames 2018. aasta projektikonkursi jaoks kättesaadavaks soovituslik kogusumma 450 
miljonit eurot, et toetada transpordi digiteerimise, liiklusohutuse ja mitmeliigilisuse 
valdkonnaüleste eesmärkidega seotud ühishuviprojekte; peab kiiduväärseks, et võeti 
vastu rahastamisotsus, millega kehtestatakse Euroopa ühendamise rahastu iga-aastane 
tööprogramm ning mis võimaldab INEA-l käivitada Euroopa ühendamise rahastu 2019. 
aasta transpordi valdkonna projektikonkursi finantsabi andmiseks toetuste kaudu 
ühishuviprojektidele, mis on seotud piiriüleste lõikudega, meresadamate ühendustega ja 
nende sadamate arendamisega ning raudtee-kaubaveost tingitud müra ja vibratsiooni 
mõju leevendamisega, tehes kättesaadavaks soovitusliku summa 100 miljonit eurot;

5. märgib, et praeguse programmitöö perioodi (2014–2020) viie aastaga tehti makseid ainult 
ligikaudu 23 % algselt eraldatud vahenditest (2019. aasta jaanuari seisuga), mis seab 
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kahtluse alla Euroopa ühendamise rahastu täieliku rakendamise; kinnitab, et on oht, et 
makseviivitused, kulukohustustest vabastamine ja tagasimaksed suurenevad 
programmiperioodi lõpus oluliselt ning ei jäta piisavalt aega vahendite 
ümbersuunamiseks teistele projektidele; kordab kontrollikoja soovitusi komisjonile ja 
INEA-le: tagada projektide valikumenetluste suurem sidusus ja läbipaistvus, luua 
paremad tingimused programmide õigeaegseks rakendamiseks ning kujundada ümber 
tulemusraamistik, et paremini jälgida projektide tulemusi;

6. kordab kontrollikoja nõuet parandada ELi reisijate õiguste raamistiku sidusust, selgust ja 
mõjusust, võtta meetmeid teadlikkuse tõstmise kampaaniate edendamiseks ja anda 
riiklikele täitevasutustele täiendavaid vahendeid reisijate õiguste jõustamiseks;

7. märgib, et kontrollikoda hindas 2018. aastal 2017. aasta kinnitava avalduse kontekstis 
liikuvuse ja transpordiga seotud makseid peatükis „Konkurentsivõime majanduskasvu ja 
tööhõive tagamiseks“; väljendab heameelt tähelepaneku üle, et liikuvuse ja transpordi 
valdkonna maksete põhikomponentide, Euroopa ühendamise rahastu 
transpordiprogrammi ja sellele eelnenud TEN-T programmi jääkvigade määr on alla 1 %; 
märgib, et kogu peatüki „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ 
tehingute kontroll andis hinnanguliseks üldiseks veamääraks 4,2 %, mis ületab olulisuse 
piirmäära;

8. kordab oma nõudmist, et komisjon tagaks erinevaid rahastamisallikaid arvestades ühtse 
kontaktpunkti kaudu lihtsa juurdepääsu projektidele, et kodanikel oleks võimalik selgelt 
jälgida sellise taristu arengut ja rahastamist, mida kaasrahastatakse liidu rahalistest 
vahenditest ning EFSIst; märgib, et mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 viiendal 
aastal on EFSI vahendite kasutamine endiselt kavandatust aeglasem; rõhutab, et avastatud 
vead ilmnesid toetusesaaja tasandil, mistõttu on vaja rohkem suuniseid kulude 
rahastamiskõlblikkuse kohta;

9. peab kiiduväärseks siseauditi talituse poolt liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile 
esitatud soovituste täitmist seoses Shift2Raili järelevalvega ning lennundus- ja 
meresõiduturvalisuse poliitika järelevalvesüsteemiga;

10. rõhutab, kui tähtis on võtta tööle kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste, et tagada liikuvuse 
ja transpordi peadirektoraadis ja INEAs tehniline asjatundlikkus, mida on vaja nende 
keeruliste ülesannetega toimetulekuks;

11. peab kiiduväärseks sõjaväelise liikuvuse samba lisamist TEN-T poliitikasse tegevuskava 
vastuvõtmisel 2018. aasta märtsis ja komisjoni ettepanekut lisada Euroopa ühendamise 
rahastu 2021.–2027. aasta eelarvesse sõjaväelise liikuvuse vajadusteks ette nähtud uus 
rahastamispakett summas 6,5 miljardit eurot; rõhutab, kui oluline on analüüsida lünki 
sõjaliste ja TEN-T nõuete vahel, et tugevdada TEN-Td ja tekitada selliste kahesuguse 
kasutusega taristuprojektide järjepidevus, mida saaks aastatel 2021–2027 toetada 
Euroopa ühendamise rahastust; kordab, et see areng kajastab TEN-T strateegilist rolli 
liidu taristu integreerimisel, et saavutada kogu Euroopas kiire ja sujuv liikuvus ja 
arendada seeläbi edasi siseturgu;

12. peab positiivseks selliste uute projektide alustamist, mis keskenduvad linnalisele 
liikuvusele, tõhusale logistikale ja taristule, sealhulgas tulevikusadamatele, ning mille 
väärtus programmi „Horisont 2020“ 2017. aasta projektikonkursi raames on ligikaudu 
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105 miljonit eurot; peab kiiduväärseks, et võeti vastu programmi „Horisont 2020“ 
transpordivaldkonna kolme aasta (2018–2020) tööprogramm; kordab kontrollikoja 
soovitust koostada kogu ELi hõlmav põhisadamate arendamise kava ja vaadata läbi 
põhisadamate arv;

13. kordab nõudmist lisada liidu tulevastesse eelarvetesse turismile pühendatud eelarverida, 
et toetada meetmeid kestliku turismi valdkonna arendamiseks;

14. soovitab Euroopa Parlamendil anda transpordi- ja turismikomisjoni pädevusalasse 
kuuluvate sektorite osas heakskiit komisjoni tegevusele liidu 2018. aasta üldeelarve 
täitmisel.


