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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta
(2020/2165(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) 2019. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust 
(EL) 2016/796 (mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004)4, eriti selle artiklit 65,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 705, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud 
määruse (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse 

1 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 138, 26.5.2016, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 
artikleid 32 ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Raudteeameti tegevdirektori tegevusele ameti 2019. 
aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euroopa Liidu Raudteeameti tegevdirektori tegevusele ameti 2019. aasta eelarve 
täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Liidu Raudteeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile 
ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-
seerias).

6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise 
kohta
(2020/2165(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) 2019. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust 
(EL) 2016/796 (mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004)4, eriti selle artiklit 65,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 705, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud 
määruse (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse 

1 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 138, 26.5.2016, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 
artikleid 32 ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Raudteeameti 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Liidu Raudteeameti 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Raudteeameti 
tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.



PR\1212421ET.docx 7/9 PE657.197v01-00

ET

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2165(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

A. arvestades, et Euroopa Liidu Raudteeameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude 
kalkulatsiooni kohaselt1 oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 27 139 347 eurot, mis 
tähendab 2018. aastaga võrreldes 5,74 % suurust vähenemist; arvestades, et ameti 
eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes 
ameti eelarveaasta 2019 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja 
aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne 
on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib rahuloluga, et 2019. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise 
määr 99,98 % ehk sama, mis 2018. aastal; märgib, et maksete assigneeringute täitmise 
määr oli 92,22 %, mis on 2018. aasta määrast 3,27 % võrra kõrgem;

2. märgib, et ametile tema uues määruses antud suuremate volituste põhjal hakkas amet 
2019. aastal sertifitseerimistoimingute eest lõive ja tasusid koguma, võttes seejuures 
arvesse keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) erivajadusi; märgib, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu uue määruse (EL) 2016/796 kohaselt moodustavad lõivud ja 
tasud ameti sihtotstarbelise tulu; märgib, et ameti finantsmääruse rakenduseeskirjadesse 
on tehtud muudatused;

3. märgib, et 2019. aastal registreeriti ametite nõuetele mittevastavuse registris 36 nõuetele 
tagantjärele mittevastavust (rikkumisjuhtumit) (2018. aastal 29 ja 2017. aastal 7); 
märgib, et need rikkumised on seotud peamiselt lähetuseeskirjadega, tagantjärele võetud 
kulukohustustega, lepingute haldamise ja maksetega ning sisemenetlustega; võtab 
teadmiseks ameti kinnituse, et on võetud parandusmeetmeid ning suurendatud 
teadlikkust; kutsub ametit üles tegema lõpu tagantjärele mittevastavuste arvu 
suurenemise suundumusele ning panema rõhku ennetavatele meetmetele;

1 ELT C 107, 31.3.2020, lk 70.
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Tulemused

4. tunnustab asjaolu, et amet saavutas oma tulemuslikkuse põhinäitajate ja väljunditega 
seotud eesmärgid rahuldaval tasemel; märgib, et võtmetähtsusega tulemuslikkuse 
põhinäitaja nr 5 („100 % liikmesriikidest teevad sõidukitega seotud riiklikud tehnilised 
eeskirjad korda“) on märkimisväärselt kehv (tulemus on 67 %), ning märgib, et puudub 
selgitus sellise tulemuse kohta, mis on madal võrreldes 100 % eesmärgiga; palub ametil 
esitada selgitus koos kõigi võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate tulemustega;

Personalipoliitika

5. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 93,92 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 148 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 139 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 148); märgib, et lisaks töötas 2019. aastal 
agentuuri heaks 35 lepingulist töötajat; märgib, et 31. detsembril 2019 ei töötanud ameti 
heaks mitte ühtegi lähetatud riiklikku eksperti;

Hanked

6. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt ei määranud amet vähemalt ühte 
hankemenetluse hindamiskomisjoni liiget ametlikult, seades nii ohtu hankemenetluse 
läbipaistvuse; võtab teadmiseks ameti vastuse kontrollikoja järeldustele ja ameti võetud 
meetmed sellise puuduse kordumise vältimiseks; 

7. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt sõlmis amet kolme eraldi ettevõtjaga kolm 
astmelist raamlepingut; võtab kontrollikoja tähelepanekute põhjal teadmiseks, et 
vastavalt finantsmääruses sätestatule on seda võimalik teha hankemenetlust uuesti 
avamata tingimusel, et raamlepingus on täpselt sätestatud kõik asjaomaste tööde 
tegemise, kaupade tarnimise või teenuste osutamise tingimused; märgib, et 
kontrollikoda järeldas, et raamleping ei ole piisavalt konkreetne, ning võtab 
kontrollikoja tähelepanekute põhjal lisaks teadmiseks, et pakkujate finantspakkumised 
põhinesid ainult tasul tööpäeva kohta, võtmata arvesse olulisi elemente, nagu töötajate 
profiilid või asjaomase töö keerukus; märgib, et kontrollikoja järelduse põhjal ei olnud 
seda liiki raamlepingu kasutamine asjakohane, võttes arvesse tehtavat tööd puudutava 
teabe üksikasjalikkust, ning et finantsandmed ei olnud piisavalt üksikasjalikud, et 
tagada töö teostamine nii ökonoomselt kui võimalik; võtab teadmiseks ameti vastuse, et 
kõnealune pakkumus puudutas abi ametile antud uue ülesande täitmiseks ja seega ei 
olnuks ameti jaoks proportsionaalne korraldada (maksimaalselt 15 päeva kestva) 
tehnilise abi (vähemalt 3 nädalat kestva) hankemenetluse taasavamist olukorras, kus 
õiguslik nõue hinnata taotlustoimiku täielikkust on üks kuu; palub, et amet hoiaks 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kursis nende 
raamlepingute aluselt tehtavate kuludega;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8. märgib, et ameti enda avalduse kohaselt on huvide konfliktide risk ametis suurenenud 
alates 16. juunist 2019, mil ametist sai oluliste otsuste tegemise volitustega asutus; 
märgib, et ameti haldusnõukogu võttis 2019. aasta mais vastu hea haldustava 
raamistiku, mis sisaldab rangeid meetmeid neljanda raudteepaketi rakendamisega 
seotud isikute huvide konfliktide haldamiseks, ning et haldusnõukogu selgitas 
täiendavalt kingitusi ja võõrustamist ning sotsiaalmeedia kasutamist käsitlevaid 
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eeskirju; palub ametil tähelepanelikult jälgida võetud meetmete tõhusust ning anda 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru saadud 
kogemustest ja võimalikust vajadusest teha kohandusi;

9. märgib, et amet on avaldanud oma veebisaidil haldusnõukogu ja kõrgema juhtkonna 
huvide deklaratsioonid ning haldusnõukogu liikmete ja tegevdirektori elulookirjeldused;

10. märgib, et Euroopa Pettustevastane Amet lõpetas 2019. aasta septembris pettusekahtluse 
juhtumi, millest teatati esimest korda 2017. aastal, soovitamata meetmeid võtta; märgib, 
et uurimise käigus ei leitud tõendeid liidu finants- või muid huve kahjustava pettuse või 
eeskirjade eiramise kohta;

Sisekontroll

11. võtab teadmiseks kontrollikoja aruandes esitatud tähelepaneku, et komisjon esitas 
teenustaseme kokkuleppe alusel ametile arve erinevate IT-teenuste osutamise eest, kuid 
see arve põhines osaliselt valel kasutajate arvul; märgib, et ameti poolt rohkem tasutud 
summa, 4675 eurot, on tühise finantsmõjuga; võtab siiski teadmiseks kontrollikoja 
tuvastatud puudused ameti sisekontrollis, mis näitavad, et ei kontrollitud, kas arves 
esitatud summa vastab teenustaseme kokkuleppe tingimustele; palub ametil hinnata 
tuvastatud puudusi, võtta kasutusele ennetusmeetmed, tegeleda tuvastatud riskidega ja 
teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni võetud 
meetmetest 2021. aasta juuniks; 

12. märgib, et 2019. aasta jooksul loeti kõik siseauditi talituse täitmata soovitused peale ühe 
täidetuks; märgib, et see täitmata soovitus tuleneb 2018. aasta auditist projektide ja 
teenuste haldamise kohta ning puudutab programmi MS Project tulemuslikku 
kasutamist; märgib, et amet teatas 2020. aasta septembris oma järelaruandes 2018. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, et soovitus täidetakse 2020. aasta juuniks; 
tuletab ametile meelde, et seda soovitust tuleks rakendada kooskõlas ameti kokkulepitud 
tegevuskavaga; palub, et amet hoiaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni selle soovituse rakendamisega kursis ja esitaks 2021. aasta 
juuniks selgituse mis tahes viivituse kohta;

Muud kommentaarid

13. märgib, et amet on alustanud Prantsusmaa ametiasutustega läbirääkimisi uue hoone 
ehitamise üle; ergutab ametit võtma arvesse uusimaid nõudeid töötajate heaolu ja 
keskkonnastandardite kohta; 

o

o     o

xx. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile2 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2021)0000.


