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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 

rautatieviraston tilit varainhoitovuodelta 2012 ovat asianmukaiset; 

2. panee merkille, että viraston vuotuinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2012 oli 

25,8 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ja että määrärahojen 

käyttöaste oli 94,9 prosenttia; 

3. muistuttaa, että viraston keskeinen tehtävä on varmistaa Euroopan rautatiejärjestelmien 

turvallisuus ja yhteentoimivuus; huomauttaa myös, että viraston toimivaltuuksia ollaan 

parhaillaan uudistamassa neljännen rautatiepaketin yhteydessä; katsoo, että jos viraston 

toimivaltaa lisätään, myös sen rahoituksen sekä aineellisten ja henkilöresurssien on 

oltava sellaisella tasolla, että se pystyy suoriutumaan hyvin tehtävistään; 

3 a. vaatii, että virasto toimii yhdessä paikassa; katsoo, että virastolla on oltava vain yksi 

työskentelypaikka, jonne on hyvät julkiset liikenneyhteydet, jotta säästettäisiin vähäisiä 

resursseja ja parannettaisiin viraston toiminnan tehokkuutta; 

4. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan sisäisessä 

tarkastuksessa on havaittu horjuvuutta viraston tarkastusalalla tekemän 

organisaatiomuutoksen jälkeen; panee myös merkille, että vastauksensa mukaan virasto 

aikoo nimittää mahdollisimman pian sisäisen valvonnan koordinaattorin; 

5. toteaa tilintarkastustuomioistuimen korostaneen, että virasto ei ole noudattanut tieto- ja 

viestintätekniikan toimien jatkuvuuteen liittyviä sisäisen tarkastuksen normeja; kehottaa 

virastoa toteuttamaan asianmukaiset korjaavat toimet; 

5 a. pitää tärkeänä, että virasto parantaa palvelukseenottomenettelyjään mahdollisimman 

nopeasti, koska toimet on aloitettu vuonna 2011, jotta voidaan varmistaa avoimuus ja 

hakijoiden yhdenvertainen kohtelu; 

6. ehdottaa, että Euroopan parlamentti myöntää Euroopan rautatieviraston pääjohtajalle 

vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012. 
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