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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on ühisettevõtte Shift2Rail (edaspidi 
„ühisettevõte“) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis 
olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2. rõhutab, et ühisettevõtte eesmärk on saavutada ühtne Euroopa raudteepiirkond ning 
parandada Euroopa raudteesüsteemi atraktiivsust ja konkurentsivõimet; juhib tähelepanu 
sellele, et raudteetranspordil on keskne roll tulevastes ELi meetmetes, mille eesmärk on 
edendada üleminekut vähese heitega liikuvusele ja võidelda negatiivsete välismõjudega; 
rõhutab, et ühisettevõttele tuleb anda rahalised ja materiaalsed vahendid ning personal, 
mida ta vajab, et saavutada need põhieesmärgid ja aidata kaasa transpordi tegelikule 
ümbersuunaminele;

3. märgib, et ühisettevõte põhineb avaliku ja erasektori partnerlusel ja loodi 2014. aastal 
raamprogrammi „Horisont 2020“ raames; märgib, et programmi Shift2Rail rahastatakse 
ühiselt Euroopa Liidu toetustest (ühisettevõtte tegevuseelarvest) ja muude liikmete, st 
kaheksa asutajaliikme (v.a EL) ja üheksateistkümne assotsieerunud liikme 
mitterahalistest toetustest;

4. märgib, et 2018. aastal on ühisettevõte teinud edusamme oma eesmärkide saavutamisel, 
viies ellu programmi Shift2Rail, mis tagab tulemusliku ja tõhusa ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise; märgib, et 2018. aastal tehti edusamme eelmistel aastatel alustatud 
teadusuuringute ja innovatsioonimeetmetes, mis kulgevad nüüd kavakohaselt ja suures 
osas täiskiirusel; märgib, et aasta lõpus algas uus teadusuuringute ja 
innovatsioonimeetmete tsükkel (2018. aasta projektikonkurss); märgib, et 2018. aastal 
elluviidud projektitegevuste kogumaksumus on hinnanguliselt 83,4 miljonit eurot; 

5. rõhutab vajadust suurendada raudtee atraktiivsust transpordiettevõtjatele ja reisijatele, et 
saavutada püsiv maanteetranspordilt raudteetranspordile üleminek, ning märgib, et 
järgmised viis aastat on raudtee edu jaoks otsustava tähtsusega ning et ühisettevõttel on 
raudteetranspordi odavamaks, tõhusamaks ja atraktiivsemaks muutmisel oluline roll;

6. rõhutab, et 25–30 % raudteevõrgu kõigist hooldustöödest tehakse ainuüksi pöörangute 
või vigaste pöörangute tõttu ja see moodustab märkimisväärse osa taristukuludest; 
väljendab heameelt ühisettevõtte pingutuste üle suurendada süsteemi usaldusväärsust ja 
vähendada kulusid;

7. väljendab heameelt ühisettevõtte eesmärkide üle vähendada raudteesüsteemi olelusringi 
kulusid poole võrra, kahekordistada läbilaskevõimet ning suurendada usaldusväärsust ja 
täpsust 50 %; nõuab, et ühisettevõtte käsutuses oleksid nende eesmärkide saavutamiseks 
vajalikud inimressursid ja rahalised vahendid;

8. väljendab heameelt selle üle, et ühisettevõte on teinud jõupingutusi rongide 
automaatjuhtimise kasutuselevõtmiseks; hoiatab, et maanteetranspordi sektoris on tehtud 
automatiseerimise valdkonnas suuremaid edusamme;
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9. märgib, et ühisettevõtte 2018. aasta eelarve oli kulukohustuste assigneeringutes 84,7 
miljonit eurot ja maksete assigneeringutes 81,6 miljonit eurot; märgib, et eelarve täitmise 
määr oli kulukohustuste assigneeringute puhul 100 % ja maksete assigneeringute puhul 
82,3 %; märgib, et oodatust väiksem maksete assigneeringute täitmine on tingitud 
oodatavast õiguslikust otsusest ühisettevõtte liikmesuse kohta; märgib, et jaotise 2 
(halduskulud, mis moodustavad 3 % ühisettevõtte eelarvest) maksete assigneeringute 
täitmise määr oli madal (63,4 %), kuna tarnijad esitasid mitmeaastaste raamlepingute 
alusel arveid hilinemisega;

10. märgib, et tähtajaks, s.o 31. jaanuariks 2019 ei olnud ühelgi teisel liikmel võimalik saada 
kinnitust oma 2018. aasta mitterahaliste tegevustoetustega seotud kulude kohta; märgib, 
et 2019. aastal valideerimisele minevate 2018. aasta sertifikaatide alusel peaks 
mitterahaliste tegevustoetuste summaks kujunema 52,6 miljonit eurot (lisaks 2018. 
aastaks juba kinnitatud 18,6 miljonile eurole); märgib, et teised liikmed deklareerisid 
2018. aasta lõpuks lisategevustele mõeldud mitterahalise toetuse kumulatiivselt 160,4 
miljoni euro suuruses summas, millest 118,6 miljonit eurot on juba ühisettevõtte poolt 
kinnitatud;

11. märgib, et 2018. aastal andis ühisettevõte 2018. aasta jaanuaris alanud 2018. aasta 
projektikonkursi tulemusena 19 toetust, mida ühisettevõte kaasrahastab kuni 77,3 miljoni 
euro ulatuses (koguväärtus on 152,6 miljonit eurot); märgib, et teised liikmed leppisid 
kokku, et nad ei taotle projekti kogukulude kaasrahastamist rohkem kui 44 % jaoks, mis 
on programmi „Horisont 2020“ puhul madalaim määr; märgib kahetsusega, et 2018. aasta 
projektikonkursil osales ainult 76 VKEd (2017. aastal 120) ja rahastamiseks valiti välja 
40 VKEd (2017. aastal 50) – 21,6 % kõigist rahastamiseks väljavalitud osalejatest; 

12. peab tervitatavaks ühisettevõtte otsust teha juhatusele ettepanek lisada 2018. aasta 
tööprogrammi kindlasummaline toetus, mida seejärel 2018. aasta projektikonkursi 
raames toimunud liikmete projektikonkursi kaudu kindlasummalise toetuse 
katseprojektina ka rakendati;

13. on seisukohal, et ühisettevõtte otsustusprotsessi ja üldise juhtimise õigusselguse 
tagamiseks on äärmiselt oluline selgitada ühisettevõtte õigusraamistiku sätteid, mis 
käsitlevad ettevõtete omandamist tööstusharu liikmete seas ja selle tagajärgi juhatuse 
liikmelisusele; kutsub seetõttu nõukogu üles käsitlema seda küsimust nõukogu määruse 
(EL) nr 642/20141 võimalike muudatuste kaudu;

14. märgib, et 2018. aastal algatas ühisettevõte oma andmekogumi kohta 14 esinduslikku 
auditit ja ühe riskipõhise auditi (lisaks 15 esinduslikule auditile ja ühele riskipõhisele 
auditile, mida alustati 2017. aastal), viies ühisettevõtte auditite otsese katvuse 
4,66 miljoni euroni; märgib, et 31. detsembriks 2018 lõpetatud kolme esindusliku auditi 
ja ühe riskipõhise auditi käigus tuvastatud üldine veamäär oli 0,94 % (aritmeetiline 
keskmine) ja 1,19 % (kaalutud keskmine); märgib, et kõik muud veamäärad 
(representatiivsed ja jääkvead), kuigi nende katvus on piiratud, jäävad samuti alla 2 % 
künnise; 

15. peab tervitatavaks ühisettevõtte 2017.–2020. aasta pettustevastase strateegia jätkuvat 

1 Nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 642/2014, millega luuakse ühisettevõte Shift2Rail (ELT L 177, 
17.6.2014, lk 9).
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rakendamist, mille tulemusena ei esinenud mitte ühtegi juhtumit, mida oleks pidanud 
suure pettuseohu hinnangu tõttu lähemalt jälgima, ja OLAFile ei tulnud saata mitte ühtegi 
toimikut;

16. soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele 
ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisel.
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