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ET

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“) 2019. aasta raamatupidamisaruande aluseks olevad tehingud kõigis 
olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2. märgib, et 2019. aastal ellu viidud projektitegevuste kogumaksumus on hinnanguliselt 
117,5 miljonit eurot (millest muude liikmete rahaline osalus moodustab 98,9 miljonit 
eurot); 

3. märgib, et ühisettevõtte 2019. aasta eelarve oli kulukohustuste assigneeringutes 
83,1 miljonit eurot ja maksete assigneeringutes 81,6 miljonit eurot; märgib, et eelarve 
täitmise määr oli kulukohustuste assigneeringute puhul 100 % ja maksete assigneeringute 
puhul 88 %; 

4. märgib, et kõik muud liikmed olid seatud tähtpäevaks, milleks oli 31. jaanuar 2020, 
esitanud ühisettevõttele oma aruanded mitterahalise osaluse kohta operatiivtegevuses 
(IKOP) ja mitterahalise osaluse kohta lisategevuses (IKAA); märgib, et 2020. aastal 
valideerimisele minevate 2019. aasta sertifikaatide alusel peaks operatiivtegevuses 
mitterahalise osaluse summaks kujunema 57,9 miljonit eurot; märgib, et muud liikmed 
deklareerisid 2020. aasta aprilli lõpuks lisategevuses mitterahalise osaluse kumulatiivselt 
181,59 miljoni euro suuruses summas, millest 130 miljonit eurot on juba ühisettevõtte 
poolt kinnitatud (1. juuni 2020. aasta seisuga); 

5. märgib, et 2019. aastal andis ühisettevõte 2019. aasta jaanuaris alanud 2019. aasta 
projektikonkursi tulemusena 17 toetust, mida ühisettevõte kaasrahastab kuni 74,8 miljoni 
euro ulatuses (koguväärtus on 148,6 miljonit eurot); 

6. peab tervitatavaks ühisettevõtte 2017.–2020. aasta pettustevastase strateegia jätkuvat 
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;

7. soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ühisettevõtte Shift2Rail tegevdirektori 
tegevusele ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisel.


