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ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et 2010. aastal lõplikult vastu võetud ja eelarveaasta jooksul parandatud eelarve 

nägi konkreetselt transpordi- ja turismikomisjoni tegevusvaldkonda jäävateks meetmeteks 

ette kokku 2 640 819 360 eurot kulukohustuste assigneeringute ja 1 895 014 386 eurot 

maksete assigneeringutena; märgib ühtlasi, et need summad jagunesid järgmiselt: 

– 1 012 440 000 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 890 594 000 eurot maksete 

assigneeringuid üleeuroopalistele transpordivõrkudele (TEN-T); 

– 16 876 000 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 15 375 000 eurot maksete 

assigneeringuid transpordi ohutusele; 

– 63 940 000 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 30 257 000 eurot maksete 

assigneeringuid Marco Polo programmile; 

– 165 788 360 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 128 447 410 eurot maksete 

assigneeringuid transpordiasutustele; 

– 896 035 000 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 455 135 000 eurot maksete 

assigneeringuid Galileo programmile; 

– 427 740 000 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 346 880 476 eurot maksete 

assigneeringuid transpordile, sealhulgas teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 

seitsmenda raamprogrammi alla kuuluvale säästva linnaliikluse prioriteetsele 

valdkonnale; 

– 4 600 000 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 3 520 000 eurot maksete 

assigneeringuid turismile; 

2. märgib, et 2010. aasta eelarve täitmise kontrollimisel otsustas kontrollikoda keskenduda 

pigem ühtekuuluvus- ja energiapoliitikale kui transpordipoliitikale; 

3. väljendab heameelt kulukohustuste assigneeringute suure kasutusmäära üle TEN-T 

projektides; palub liikmesriikidel tagada piisav rahastamine riigieelarvest lisaks liidu 

võetud kohustustele; tuletab meelde, et Euroopa Parlament on toetanud liidupoolse 

toetuse suurendamist; innustab liikmesriike tegema piiriüleste keskvõrgu projektide 

raames kõik võimaliku selleks, et saavutada tasakaalustatud ja liidu ambitsioonidele 

vastavad finantskokkulepped; 

4 palub komisjonil esitada igal aastal turismi ja transpordi infrastruktuuri projektide loetelu, 

mida kaasrahastatakse Ühtekuuluvusfondist ja piirkondlikest fondidest, nagu seda juba 

tehakse TEN-T rahastamisel, ja võimaldada seeläbi teistel institutsioonidel ja 

maksumaksjatel saada lihtsalt ja läbipaistvalt teavet liidu kaasrahastamise kohta; 

5. väljendab heameelt üleeuroopalise transpordivõrgu 2007–2013. aasta mitmeaastase 
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programmiperioodi prioriteetsete projektide vahekokkuvõtte üle, mille liikuvuse ja 

transpordi peadirektoraat tegi 2010. aastal, et hinnata võrgu loomisel tehtud edusamme; 

on seisukohal, et selle kokkuvõttega on kehtestatud põhimõte siduda rahastamine projekti 

käegakatsutavate tulemustega, et kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid parimal 

võimalikul viisil; kutsub komisjoni üles laiendama oma tulemustele orienteeritud 

läbivaatamise protsessi muudele peadirektoraatidele ja liidu poliitikavaldkondandele ning 

kutsub parlamendi muid komisjone üles seda eeskuju järgima;  

6. väljendab heameelt TEN-T-d käsitlevate komisjoni ettepanekute ja asjaomase 

rahastamisvahendi – Euroopa Ühendamise Rahastu – üle, rõhutab paremast vahendite 

kasutamisest tulenevat lisandväärtust Euroopa jaoks ning toetab eelarvelisi kulukohustusi, 

mis on vastavuses uue ettepaneku eesmärgiga; toetab innovaatiliste rahastamisvahendite 

väljatöötamist, et viia õigeaegselt lõpule paratamatult pikad ja kallid Euroopa 

transpordiinfrastruktuuri projektid; 

7. väljendab heameelt projektivõlakirjade algatuse üle ja kutsub komisjoni üles jälgima selle 

uue vahendi mõjusust ja mitmekordistavat mõju; peab väga õigeks ettepanekut eraldada 

Ühtekuuluvusfondist Euroopa Ühendamise Rahastu raames 10 miljardit eurot 

transpordiga seotud infrastruktuurile, et suurendada nii struktuuri- ja 

ühtekuuluvuspoliitika mõjusust ja lisandväärtust; nõuab, et parandataks 

Ühtekuuluvusfondi assigneeringute kasutamise juhtimise ja järelevalve süsteemi, et 

kindlustada vahendite õige ja tõhus kasutamine; 

8. avaldab kahetsust transpordi ohutusega seotud maksete assigneeringute madala 

kasutusmäära (65%) üle; võtab teadmiseks asjaolu, et 2010. aasta eelarvesse võeti 

komisjoni esialgses eelarveprojektis soovitatud summa; palub komisjonil esitada 

üksikasjalik seletus assigneeringute alakasutuse ja meetmete kohta, mis ta kavatseb ette 

näha, et see probleem ei korduks; 

9. väljendab heameelt transpordi ohutuse ja reisijate õiguste ning Marco Polo II programmi 

jaoks eraldatud maksete assigneeringute kõrgema kasutusmäära üle; märgib siiski, et 14% 

Marco Polo II programmile eraldatud assigneeringutest paigutati ümber muudele 

eelarveridadele; märgib, et mõned SESARi programmi eelarverea assigneeringud on 

samuti ümber paigutatud, ning juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on see programm liidu 

tööstuspoliitika tugevdamise seisukohalt; 

10. tunneb heameelt programmidele EGNOS ja GALILEO eraldatud maksete 

assigneeringute kasutamismäära üle, mis on võimaldanud kindlustada 2009. aastal 

saavutatud edusamme; rõhutab investeerimise tähtsust sellesse sektorisse, millel on mõju 

kõigile liidu poliitikavaldkondadele, eelkõige logistikale, säästvale transpordile ja 

transpordi ohutusele; väljendab heameelt kahe esimese GALILEO operatiivsatelliidi 

eduka orbiidile saatmise üle 20. oktoobril 2011, mis on oluline samm nende kahe 

programmi õnnestumise suunas; nõuab, et võetaks meetmeid nende programmide raames 

toetatavate transpordi valdkonna rakenduste ja innovaatiliste teenuste asjakohase 

rahastamise, arendamise, kasutuselevõtu ja kestvuse tagamiseks, et kasutada võimalikult 

hästi ära nende programmide potentsiaal; 

11. võtab teadmiseks eriaruande „Kas ERFi kaasrahastatud turismiprojektid olid mõjusad?”, 

milles märgitakse, et turism on liidus suurim teenindav tööstusharu; väljendab heameelt 
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kontrollikoja järelduste üle, mille kohaselt suurem osa projekte saavutas mitmeid 

tulemusi, nt töökohtade loomise või säilitamise või vastuvõtumahu või turismitegevuse 

loomise abil; kutsub komisjoni üles järgima kontrollikoja soovitusi turismiprojektide 

jaoks ette nähtud Euroopa Regionaalarengu Fondi rahaliste vahendite juhtimise ja 

järelevalve kohta ning kasutama Lissaboni lepingu sätteid mitmeaastase 

turismiprogrammi ettepaneku esitamiseks koos asjakohaselt rahastatud eelarveridadega; 

12. märgib rahuloluga, et kontrollikoja hinnangul on Üleeuroopalise Transpordivõrgu 

Rakendusameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides seaduslik ja 

korrektne; väljendab muret järgmisse aastasse üle kantud kulukohustuste assigneeringute 

mahu (14,5%) üle; palub komisjonil esitada üksikasjalik seletus ülekantud 

assigneeringute kohta; 

13. nõuab, et iga aasta eelarvele lisataks eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringute 

kohta eriaruanne, milles on märgitud nende vahendite kasutamata jätmise põhjused ning 

nende kasutuselevõtu viis ja tähtaeg; 

14. teeb ettepaneku, et Euroopa Parlament annaks transpordi- ja turismikomisjoni pädevusse 

kuuluvate sektorite osas komisjoni tegevusele Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve 

täitmisel heakskiidu pärast komisjoni selgituste ärakuulamist assigneeringute alakasutuse 

kohta. 
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