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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; on 
veendunud, et selle uuendusliku lähenemisviisi tulemuslikkuse hindamiseks tuleb läbi 
viia nende projektide järelhindamine; 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 vajadust parandada toetusesaajate 
teadlikkust Euroopa ühendamise rahastu toetuskõlblikkuse eeskirjadest ning eelkõige 
selgelt eristada rakenduslepinguid ja allhankelepinguid; tuletab meelde, et 
rahastamisvahendi raames kulutatud rahasumma ei ole ainus tulemuslikkuse kriteerium, 
ja palub seetõttu komisjonil põhjalikumalt hinnata ELi rahastatud transpordiprojektide 
tulemusi ning mõõta nende lisaväärtust ja tulemustele suunatud kulutusi;

4. palub Euroopa TEN-T koordinaatoritel praeguse programmitöö perioodi alla kuuluvaid 
TEN-T koridoride lõpetatud projekte ja nende tulemusi põhjalikult hinnata ning esitada 
see hinnang komisjonile ja Euroopa Parlamendile; lisaks palub komisjonil pakkuda välja 
uus tulemustele suunatud mehhanism, mis hõlmaks lühiajalist, keskpikka ja pikaajalist 
planeerimist ning tehnilist abi, eesmärgiga suurendada Euroopa fondide lisaväärtust ja 
tagada, et liikmesriigid täidavad 2030. aastaks põhi- ja 2050. aastaks üldvõrkude 
lõpuleviimiseks seatud eesmärgid;

5. peab kiiduväärseks, et 19. aprillil 2018 võeti vastu Euroopa ühendamise rahastu 
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mitmeaastase tööprogrammi muudatus, millega tehakse rahastu transpordivaldkonna 
üldpaketi raames 2018. aasta projektikonkursi jaoks kättesaadavaks soovituslik 
kogusumma 450 miljonit eurot, et toetada transpordi digitaliseerimise, liiklusohutuse ja 
mitmeliigilisuse valdkonnaüleste eesmärkidega seotud ühishuviprojekte; tuletab meelde 
vajadust tööprogramme kooskõlastada, et ära kasutada transpordi-, energia- ja 
telekomisektori vahelist sünergiat; 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 kujul) ühishuviprojektidele, 
mis on seotud piiriüleste lõikudega, meresadamate ühendustega ja nende sadamate 
arendamisega ning raudtee-kaubaveost tingitud müra ja vibratsiooni mõju 
leevendamisega, tehes selleks kättesaadavaks soovitusliku summa 100 miljonit eurot; 
tuletab meelde, et transpordisektoris konkreetsete tulemuste saavutamiseks tuleb eelarvet 
usaldusväärselt hallata ning sellest rahastada asjakohaseid, sobivaid ja õigeaegselt 
elluviidavaid investeerimisprojekte;

6. märgib, et praeguse programmitöö perioodi (2014–2020) viiendaks aastaks (2019. aasta 
jaanuariks) oli välja makstud vaid umbes 23 % algselt eraldatud vahenditest, mis seab 
kahtluse alla Euroopa ühendamise rahastu vahendite täieliku ärakasutamise; kordab, et 
vältimaks programmitöö perioodi lõpuks makseviivituste, kulukohustustest vabastamiste 
ja tagasimaksete kuhjumist, mille juures jääks liiga vähe aega vahendite 
ümbersuunamiseks teistesse projektidesse, on tähtis, et INEA jälgiks tähelepanelikult 
projektide tehnilist ja rahalist elluviimist, et saaks õigeaegselt võtta mõjusaid 
parandusmeetmeid; 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;

7. väljendab rahulolu kontrollikoja eriaruandega 30/2018, milles järeldatakse, et peamised 
ühistranspordiliigid on ELi määrustega hõlmatud, mis muudab ELi reisijate õiguste 
raamistiku kogu maailmas ainulaadseks; samas väljendab kahetsust seoses kontrollikoja 
järeldusega, et paljud reisijad ei tundnud piisavalt oma õigusi ning tihtipeale ei saanud 
neid jõustamisraskuste tõttu ka kasutada; seepärast kordab kontrollikoja nõuet parandada 
ELi reisijate õiguste raamistiku sidusust, selgust ja mõjusust, võtta meetmeid 
läbipaistvate ja senisest tulemuslikumate teadlikkuse tõstmise kampaaniate edendamiseks 
ning anda riikide täitevasutustele täiendavaid abivahendeid reisijate õiguste jõustamiseks;

8. märgib, et 2018. aastal hindas kontrollikoda 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;

9. kordab oma nõudmist, et komisjon tagaks eri rahastamisallikaid arvestades ühtse 
kontaktpunkti kaudu lihtsa juurdepääsu projektidele, et kodanikel oleks võimalik selgelt 
jälgida sellise taristu arengut ja rahastamist, mida kaasrahastatakse liidu rahalistest 
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vahenditest ning EFSIst; nimetatud ühtsetel kontaktpunktidel peavad olema ulatuslikud 
kooskõlastamisvolitused, kusjuures valdavad on mitmekeelset mõõdet omavad ELi 
eeskirjad, mis hõlbustab kõigi keskkonnamõju hindamiste juhtimist; 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;

10. märgib, et rahastamisvahendite arv on märkimisväärselt suurenenud, mis pakub 
transpordisektoris uusi segarahastamise võimalusi, ent samas tekitab liidu eelarve ümber 
keeruka rahastamisviiside võrgustiku; on mures, et need liidu eelarvega kõrvuti toimivad 
rahastamisvahendid võivad õõnestada vastutust ja läbipaistvust, kuna nende aruandlus, 
auditeerimine ja avalik kontroll ei ole ühtlustatud; palub komisjonil uurima, kuidas saaks 
reformida liidu eelarvesüsteemi, eelkõige seda, kuidas kõige paremini tagada, et üldine 
rahastamiskord ei oleks keerulisem, kui on vajalik liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks ning vastutuse, läbipaistvuse ja auditeeritavuse tagamiseks;

11. peab kiiduväärseks siseauditi talituse poolt liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile 
esitatud soovituste täitmist seoses ühisettevõtte Shift2Rail järelevalvega ning lennundus- 
ja meresõiduturvalisuse poliitika järelevalvesüsteemiga;

12. rõhutab, kui tähtis on võtta tööle kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, et tagada liikuvuse ja 
transpordi peadirektoraadis ja INEAs nende keeruliste ülesannete täitmiseks vajalik 
tehniline asjatundlikkus;

13. juhib tähelepanu sellele, et transporditaristu poliitika loob selge võimaluse suurendada 
kaitse- ja tsiviilvajaduste ning TEN-T vahelist sünergiat; 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 sõjaliste ja TEN-T nõuete vahelisi 
lünki, et tugevdada TEN-Td ja ette valmistada rida kahesuguse kasutusega 
taristuprojekte, mida saaks aastatel 2021–2027 toetada Euroopa ühendamise rahastust; 
kinnitab, et selline areng kajastab TEN-T strateegilist rolli liidu taristu integreerimisel, et 
saavutada kogu Euroopas kiire ja sujuv liikuvus, tugevdada meie võimet reageerida 
eriolukordadele (näiteks humanitaarkriisid, loodus- ja tsiviilõnnetused) ning arendada 
seeläbi edasi siseturgu;

14. peab positiivseks selliste uute projektide alustamist, kus keskendutakse linnalisele 
liikuvusele, tõhusale logistikale ja taristule, sealhulgas tulevikusadamatele, ning mille 
väärtus programmi „Horisont 2020“ 2017. aasta projektikonkursi raames on ligikaudu 
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;

15. on veendunud, et turismisektor on transpordisektoriga väga tihedalt seotud; seepärast 
kordab oma nõudmist lisada edaspidi liidu eelarvetesse turismile pühendatud eelarverida, 
et toetada meetmeid kestliku turismi valdkonna arendamiseks;

16. soovitab komisjonil avaldada koostöös liikmesriikidega igal aastal ülevaade transpordi- 
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ja turismiprojektidest, mida on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) 
ja ühtekuuluvusfondide vahenditest, nii nagu seda tehakse Euroopa ühendamise rahastu 
puhul;

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