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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. toteaa, että lopullisesti hyväksytyssä ja vuoden aikana muutetussa vuoden 2014 

talousarviossa nimenomaisesti liikennepolitiikkaan osoitettiin yhteensä 

2 931 147 377 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 1 089 127 380 euroa 

maksumäärärahoina; panee lisäksi merkille, että näistä määrärahoista 

–  2 616 755 356 euroa osoitettiin maksusitoumusmäärärahoina ja 937 182 847 euroa 

maksumäärärahoina liikennepolitiikkaan, mukaan lukien Verkkojen Eurooppa -väline, 

liikenneturvallisuus, matkustajien oikeudet ja liikenteen alan erillisvirastot, 

–   239 313 549 euroa osoitettiin maksusitoumusmäärärahoina ja 71 213 206 euroa 

maksumäärärahoina liikenteeseen liittyvään tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 

lukien SESAR- ja Shift2Rail-yhteisyritykset, 

–  75 078 470 euroa osoitettiin maksusitoumusmäärärahoina ja 80 731 327 euroa 

maksumäärärahoina hallintomenoihin; 

2. on tyytyväinen liikkuvuus- ja liikennepolitiikan maksusitoumusmäärärahojen korkeaan, 

98,2 prosentin käyttöasteeseen ja maksumäärärahojen huomattavan korkeaan, 

95,2 prosentin käyttöasteeseen vuonna 2014; panee merkille, että vuonna 2014 

maksattamatta olevien sitoumusten määrä kasvoi 1 653 372 424 eurolla yhteensä 

5 647 143 046 euroon ja että maksattamatta olevat määrät kasvavat tavallisesti enemmän 

uuden monivuotisen rahoituskehyksen alussa, koska uusien hankkeiden maksut 

lisääntyvät myöhemmin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita joka tapauksessa 

varmistamaan liikennehankkeiden asianmukaisen täytäntöönpanon; 

3.  toteaa, että liikenne kuuluu kasvua ja työllisyyttä edistävän kilpailukyvyn menoalaan ja 

sitä koskeva määrä oli pienin (0,8 miljardia euroa) koko tilintarkastustuomioistuimen 

tarkastamasta perusjoukosta (13 miljardia euroa); pitää valitettavana, että arvioitu 

virhetaso oli 5,6 prosenttia vuonna 2014 eli korkeampi kuin vastaavat tulokset vuonna 

2013 (4,0 prosenttia) ja että se johtui pääasiassa tukeen oikeuttamattomien menojen 

korvaamisesta tutkimushankkeissa mutta myös julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 

noudattamatta jättämisestä; kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki asianmukaiset 

toimenpiteet tämän tilanteen korjaamiseksi (myös suorittamalla entistä perusteellisempia 

ennakkotarkastuksia, jotta virheet voidaan havaita ja korjata ennen menojen korvaamista); 

4.  kiinnittää huomiota siihen, että Verkkojen Eurooppa -välineestä ei vuonna 2014 rahoitettu 

yhtään hanketta, sillä ensimmäinen hanke-ehdotuspyyntö päättyi maaliskuussa 2015, ja 

että välineen vieraan pääoman ehtoinen rahoitusväline, jota Euroopan investointipankin 

(EIP) on tarkoitus hallinnoida, hyväksyttiin vasta vuoden 2014 lopussa; huomauttaa, että 

tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuonna 2014 kuusi maksutapahtumaa liikennealalla 

(liikenteen ja liikkumisen pääosasto) ja totesi, että kahteen niistä liittyi kvantitatiivisesti 

ilmaistavissa oleva virhe; on siksi tyytyväinen siihen, että virheitä sisältävien tapahtumien 

osuus vuonna 2014 (33 prosenttia) laski vuodesta 2013 (62 prosenttia) ja vuodesta 2012 
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(49 prosenttia); pyytää komissiota ja muita asiaankuuluvia toimijoita varmistamaan, että 

julkisia hankintoja koskevia sääntöjä noudatetaan ja tulevien liikennehankkeiden 

kustannukset ovat oikeutettuja tukeen; 

5.  toteaa, että komission käyttämässä monivuotisessa tarkastusstrategiassa otetaan huomioon 

takaisinperinnät, oikaisut ja tarkastusten vaikutukset ohjelman täytäntöönpanoaikana ja 

että strategian mukaan TEN-T-hankkeiden jäännösvirhetaso oli 0,84 prosenttia; 

6. kehottaa kiinnittämään huomiota suureen joukkoon korkealaatuisia hankkeita, joita ei 

voitu hyväksyä vuoden 2014 Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskevien 

ehdotuspyyntöjen yhteydessä varojen puutteen vuoksi; pitää tarpeellisena varmistaa 

riittävä rahoitus Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskeville hankkeille; pitää 

valitettavana, että Verkkojen Eurooppa -välineen määrärahat vähenivät Euroopan 

strategisten investointien rahastoon (ESIR) osoitetun rahoituksen vuoksi; palauttaa 

kuitenkin mieliin, että talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta tehdyn toimielinten 

välisen sopimuksen1 17 kohdassa määrätään 10 prosentin joustosta Verkkojen Eurooppa 

-välineen määrärahojen lisäämiseksi vuotuisessa talousarviomenettelyssä ja että 

joustomahdollisuus on olemassa riippumatta ESIR-rahaston rahoituksesta; katsoo 

ehdottomasti, että Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien, asetuksen (EU) 

N:o 1316/20132 liitteeseen I sisältyvien hankkeiden toteuttaminen olisi peruste lisätä 

Verkkojen Eurooppa -välineen määrärahoja tällä tavoin; 

7.  kannustaa komissiota valvomaan edelleen tiiviisti sellaisten innovatiivisten 

rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa, joilla saadaan aikaan unionin investointeja ja 

houkutellaan uusia rahoituslähteitä TEN-T-infrastruktuurihankkeisiin ja joita ovat 

esimerkiksi Marguerite-rahasto, lainavakuusväline (LGTT) ja hankejoukkolainoja 

koskeva aloite (PBI), sekä varmistamaan, että unionin talousarvion rahoitusosuuksia 

näihin välineisiin hallinnoidaan ja käytetään asianmukaisesti; 

8.  toteaa, että tietoa liikenne- ja matkailuhankkeista on useissa tietokannoissa, kuten 

rahoituksen avoimuutta koskevassa järjestelmässä, Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 

hankkeita sekä koheesio- ja aluerahastoista yhteisrahoitettuja hankkeita koskevassa 

INEA-tietokannassa ja Horisontti 2020 -hankkeiden Cordis-tietokannassa; kehottaa 

yhdistämään näiden välineiden hankkeita koskevat tiedot, jotta sekä hankkeiden alku- että 

loppupäässä saadaan parempi yleiskuva unionin varojen kohdentamisesta; toteaa jälleen, 

että avoimuuden lisäämiseksi on tärkeää julkistaa vuosittain helposti saatavilla oleva 

luettelo liikenne- ja matkailuhankkeista ja että tarvitaan unionin osarahoittamat hankkeet 

kattava verkossa toimiva hakutietokanta, josta käy ilmi rahoituksen täsmällinen määrä; 

9.  huomauttaa, että vuosien 2014–2020 liikennehankkeet rahoitetaan useista lähteistä, joihin 

kuuluvat Verkkojen Eurooppa -väline, koheesiorahasto, Euroopan aluekehitysrahasto ja 

ESIR-rahasto; pyytää komissiota sen vuoksi kehittämään synergiaa, jonka avulla 

käytettävissä olevat määrärahat voidaan tehokkaammin kohdentaa näistä eri 

rahoituslähteistä; 

                                                 
1 EUVL C 373, 20.12.2013. 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11. joulukuuta 2013, Verkkojen 

Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) 

N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129). 



 

AD\1086625FI.doc 5/6 PE572.938v02-00 

 FI 

10.  myöntää, että unionin määrärahojen yhteydessä periaate, jonka mukaan varat joko 

käytetään tai menetetään, voi saada jäsenvaltiot ehdottamaan valittaviksi vaikutuksiltaan 

vaatimattomia hankkeita; on huolissaan siitä, että aiemmin heikko hankevalinta on 

johtanut siihen, että joistakin unionin rahoittamista liikenneinvestoinneista on saatu vain 

vähän vastinetta rahalle; on tyytyväinen vuosien 2014–2020 uuteen 

lainsäädäntökehykseen, jolla lujitetaan hankkeiden kustannus-hyötysuhteen arviointia ja 

uudelleentarkastelua; 

11.  on tyytyväinen Shift2Rail -yhteisyrityksen perustamiseen kesäkuussa 2014 ja toteaa, että 

sen tavoitteena on parantaa Euroopan rautatiealan kilpailukykyä; panee merkille, että 

yhteisyritystä koskeva erillinen vastuuvapausmenettely otetaan käyttöön, kunhan 

yrityksestä tulee taloudellisesti itsenäinen tulevina vuosina; pitää kuitenkin valitettavana, 

että yhteisyrityksen täytäntöönpano on viivästynyt ja että pk-yrityksillä on suuria 

vaikeuksia päästä osalliseksi siihen; 

12.  katsoo, että komission olisi varmistettava varojen hallinnoinnissa täysi avoimuus ja 

huolehdittava siitä, että yleistä etua suojellaan ja se asetetaan aina ja kaikissa olosuhteissa 

yksityisten etujen edelle; 

13. toteaa, että lopullisesti hyväksytyssä ja vuoden aikana muutetussa vuoden 2014 

talousarviossa nimenomaisesti matkailupolitiikkaan osoitettiin yhteensä 11 226 160 euroa 

maksusitoumusmäärärahoina ja 6 827 266 euroa maksumäärärahoina; kehottaa komissiota 

laatimaan vaikutustenarvioinnin rahoitetuista hankkeista, jotta menojen tulevat 

painopisteet voidaan määritellä paremmin niin, että ne ovat sopusoinnussa sen kanssa, että 

unioni on maailman suosituin matkailukohde, ja jotta voidaan hyödyntää matkailualan 

mahdollisuuksia unionin talouden keskeisenä kasvualana; kehottaa komissiota ottamaan 

pilottihankkeiden ja valmistelutoimien tulokset huomioon seuraavan vuoden talousarvion 

suunnittelussa ja asettamaan helposti saataville vuotuisen luettelon tämän alan hankkeista; 

14. pitää kuitenkin valitettavana, etteivät matkailualan määrärahat ole vielä riittävät alan 

kehityksen tukemiseksi myös uuden jakamistalouden kannalta katsottuna; 

15. ehdottaa, että parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden Euroopan unionin yleisen 

talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 liikenne- ja matkailuvaliokunnan 

vastuulle kuuluvilla aloilla. 



 

PE572.938v02-00 6/6 AD\1086625FI.doc 

FI 

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 16.2.2016    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

37 

8 

1 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala 

Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, 

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, 

Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, 

Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław 

Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, 

Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico 

Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia 

Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, 

Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Gabriel Mato 

 
 


