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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan 
meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tilien perustana olevat toimet olivat 
kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2. panee merkille, että virasto käytti maksusitoumusmäärärahoja 81 miljoonaa euroa eli 
99,02 prosenttia varainhoitovuoden kokonaistalousarviosta (81,8 miljoonaa euroa) ja 
maksumäärärahoja 72,1 miljoonaa euroa (93,47 prosenttia 77,1 miljoonasta eurosta), kun 
otetaan huomioon C1-määrärahat ja ilman eri toimenpiteitä varainhoitovuodelta toiselle 
tehty määrärahasiirto (C8); toteaa, että maksumäärärahoja peruuntui 6,55 prosenttia ja 
että virasto ei siksi saavuttanut komission asettamaa tavoitetta (peruuntumisia alle viisi 
prosenttia); 

3. panee merkille, että eurooppalaiseen yhteistyöhön rannikkovartiostojen tehtävien alalla 
liittyvien kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmien (RPAS) toiminnot 
viivästyivät teknisten haasteiden ja ilmailulupien saamiseen kansallisilta viranomaisilta 
liittyvien jatkuvien vaikeuksien vuoksi ja että tämän takia talousarviota tarkistettiin siten, 
että vähennettiin EU:n avustusta ja palautettiin komissiolle kuusi miljoonaa euroa 
maksumäärärahoja; toteaa, että vähennys osoittautui riittämättömäksi, koska teknisistä 
ongelmista ja huonoista sääoloista aiheutuneet uudet viivästykset johtivat 
maksumäärärahojen vähäisempään käyttöön; yhtyy hallintoneuvoston suositukseen, 
jonka mukaan viraston olisi puututtava ilmailulupien antamista koskevaan riskiin, jotta 
talousarvio voitaisiin toteuttaa täysimääräisenä; 

4. panee tyytyväisenä merkille viraston antaman suoran tuen jäsenvaltioiden toimille 
ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi samoin kuin 
sen kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmien palvelut, joilla avustetaan 
merivalvontaoperaatioissa, kuten meren pilaantumisen ja päästöjen seurannassa; uskoo, 
että lisäresurssien avulla virastolla voi olla merkittävä rooli jäsenvaltioiden tukemisessa 
merenkulkuun liittyvien ympäristöriskien vähentämisessä ja merenkulkualan 
kestävyyden parantamisessa;

5. ymmärtää, että virastolla on takanaan vasta toinen kokonainen toimintavuosi sen jälkeen, 
kun sen toimeksiantoa laajennettiin vuoden 2016 lopussa, ja että osa 
talousarviomuutoksiin johtaneista tekijöistä ei ollut tiedossa vuoden 2018 talousarviota 
laadittaessa; panee merkille, että viraston oli muutettava talousarviotaan ottaakseen 
huomioon Portugaliin sovellettavasta korjauskertoimesta johtuvat palkankorotukset; 

6. panee tyytyväisenä merkille, että virasto tekee yhteistyötä Euroopan 
kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa; 

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto testaa korkealle sijoitettua tietoliikenneasemaa 
(High Altitude Pseudo-Satellites, HAPS), ja panee tyytyväisenä merkille, että tällä tavoin 
pienennetään satelliittien ja droonien välistä eroa;
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8. suhtautuu myönteisesti viraston ponnisteluihin saattaa operatiiviset palvelut, analyysit, 
asiantuntijatieto ja paras mahdollinen tekninen tuki komission ja jäsenvaltioiden 
hankkeiden sekä meriliikennealan käyttäjien käyttöön;

9. kehottaa virastoa hyödyntämään täysipainoisesti ja tarvittaessa mukauttamaan droonien, 
HAPSin ja satelliittien tarjoamia käyttömahdollisuuksia; painottaa järjestelmien 
monitoiminnallisuutta, sillä ne kattavat laajan kirjon meripelastustoiminnasta meren 
pilaantumisen varhaiseen havaitsemiseen ja seurantaan sekä keskeisiin pyrkimyksiin 
torjua laitonta toimintaa, kuten huumausaineiden kauppaa, ihmisten salakuljetusta ja 
luvatonta kalastusta;

10. panee merkille, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi marraskuussa 2018 uuden 
sisäisen valvonnan kehyksen, joka perustuu komission vuoden 2017 kehykseen; 

11. panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2018 komission sisäinen tarkastus ja 
tilintarkastustuomioistuin eivät esittäneet yhtään kriittistä suositusta tai huomautusta, 
jotka olisivat voineet johtaa varauman esittämiseen vuotuisessa vahvistuslausumassa; 

12. panee merkille, että virasto laajensi vuoden 2018 alussa vierailujen ja tarkastusten 
laadunhallintajärjestelmän soveltamisalaa sisällyttämällä siihen merenkulun turvatoimiin 
liittyvät tarkastukset ja horisontaalisen analyysiprosessin; panee tyytyväisenä merkille, 
että TÜV Rheinland Portugal suoritti laajennetun laadunhallintajärjestelmän vuotuisen 
varmennuksen menestyksekkäästi havaitsematta vaatimustenvastaisuuksia;

13. toteaa, että virastossa ei raportoitu eturistiriitoja koskevia tapauksia vuonna 2018; panee 
merkille, että riskinhallintapolitiikan mukaisesti riskirekisteri päivitettiin vuonna 2018 ja 
että tämän päivityksen perusteella ei todettu kriittisiä riskejä, joiden johdosta tulojen ja 
menojen hyväksyjä voisi esittää vuotuisessa vahvistuslausumassa virallisen varauman; 
toteaa lisäksi, että yksikään aiemmin havaituista riskeistä ei toteutunut vuonna 2018;

14. arvostaa sitä, että virasto on ottanut käyttöön asianmukaiset maksujen 
valvontamekanismit viraston sopimuksissa;

15. panee merkille, että henkilöstöä koskevan viidennen vertailututkimuksen tulokset ovat 
samankaltaiset kuin vuonna 2017, sillä 20,20 prosenttia tehtävistä (20,42 prosenttia 
vuonna 2017) liittyi koordinoinnin hallinnolliseen tukeen, 71,65 prosenttia 
(72,08 prosenttia) operatiivisiin tehtäviin ja 8,15 prosenttia (7,50 prosenttia) 
neutraaleihin tehtäviin; 

16. ehdottaa, että parlamentti myöntää viraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.
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