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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 varainhoitovuoden 2015 tilit olivat olennaisilta osiltaan lailliset ja 

sääntöjenmukaiset; 

2. panee merkille, että viraston talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 

26,3 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ja että 

maksusitoumusmäärärahojen keskimääräinen käyttöaste oli 99,1 prosenttia 

(määrärahasiirrot mukaan luettuina) ja maksumäärärahojen keskimääräinen käyttöaste oli 

89,78 prosenttia (90,59 prosenttia vuonna 2015 sidotuista määrärahoista); panee myös 

merkille, että 10,07 prosenttia vuodelle 2016 siirretyistä määrärahoista liittyi 

toimintamenoihin ja että 96,3 prosenttia vuodelta 2014 siirretyistä määrärahoista 

käytettiin; 

3. toteaa, että siirtojen suhteen tapahtui parannusta vuoteen 2014 verrattuna 

(18,98 prosenttia osastossa 2, kun vuonna 2014 osuus oli 24,53 prosenttia, ja 

29,42 prosenttia osastossa 3, kun vuonna 2014 osuus oli 37,93 prosenttia); pitää 

myönteisenä, että ohjeelliset enimmäismäärät, joita tilintarkastustuomioistuin käyttää 

arvioidessaan talousarvion toteutusta siirtojen osalta, saavutettiin (10 prosenttia osastossa 

1, 20 prosenttia osastossa 2 ja 30 prosenttia osastossa 3);  

4. pitää valitettavana, että vain 96,2 prosenttia laskuista maksettiin asetetussa 30 päivän 

määräajassa ja että tähän olivat syynä viivästys viraston henkilöstön suorittamassa 

laskujen käsittelyssä, käteisvarojen puute ja erimielisyys toimittajien kanssa laskujen 

sisällöstä; 

5. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2013 esittämiin 

huomautuksiin, jotka koskivat viraston sijaintia kahdessa eri paikassa (Lille ja 

Valenciennes), liittyviä korjaavia toimia ei ole vielä toteutettu; pitää samoin valitettavana, 

että suositusta lujittaa palvelukseenottomenettelyjä ei myöskään ole vielä toteutettu; 

6. pitää valitettavana, että sisäisen valvonnan standardeja ei vielä kyetä noudattamaan 

kokonaisuudessaan ja että useita vuodeksi 2015 ensisijaisiksi määritettyjä toimia, kuten 

työnkuvausta koskevaa menettelyä, pätevyyksien hallintajärjestelmää ja poikkeamien 

hallintajärjestelmää, ei vielä ole saatettu päätökseen; 

7. panee merkille viraston virkapaikkoja koskevan toisen vertailututkimuksen tulokset, 

joiden mukaan viroista 21,14 prosenttia liittyy hallinnolliseen tukeen ja koordinointiin, 

64,61 prosenttia operatiivisiin tehtäviin ja 14,25 prosenttia valvontatehtäviin ja 

taloushallintoon; pitää valitettavana, että suoraan operatiivisiin tehtäviin osoitetun 

henkilöstön osuus on vähentynyt; 

8. korostaa viraston strategista roolia pyrittäessä parantamaan rautateiden kilpailukykyä 

muihin liikennemuotoihin verrattuna vähentämällä hallinnollisia ja teknisiä esteitä, 
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kannustamalla markkinoille tuloa ja varmistamalla syrjimättömyys, käyttämällä julkisia 

varoja tehokkaammin julkisiin rautatieliikennepalveluihin sekä parantamalla 

infrastruktuurin hallintaa; 

9. tähdentää, että viraston tehtävänä on varmistaa Euroopan rautatiejärjestelmän turvallisuus 

ja yhteentoimivuus; on tyytyväinen viraston rooliin Euroopan rautatieliikenteen 

hallintajärjestelmän (ERTMS) kehittämistä, testausta ja täytäntöönpanoa koskevissa 

jatkotoimissa sekä erityisten ERTMS-hankkeiden arvioinnissa; huomauttaa lisäksi, että 

neljänteen rautatiepakettiin sisältyy viraston tehtävän (esim. keskitetty palvelupiste 

kalustoyksikköjen käyttöönottolupia ja turvallisuustodistuksia varten) ja toimivallan 

uudelleenarviointi; katsoo, että viraston vastuualueen kasvaessa myös tarvittavien 

rahoitus-, henkilöstö- ja aineellisten resurssien on oltava sellaisella tasolla, että se pystyy 

suoriutumaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti uusista lisätehtävistään; panee 

huolestuneena merkille ristiriidan yhtäältä äskettäin hyväksytyn, viraston tehtävää 

laajentavan lainsäädännön ja toisaalta monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 

puitteissa viraston määrärahoihin kohdistettavien leikkausten välillä; 

10. kannattaa viraston vuonna 2015 tekemää aloitetta ottaa käyttöön uusi menettely, jotta 

jäsenvaltiot ja sidosryhmät saatiin sitoutumaan lujemmin vuoden 2016 työohjelman 

laatimiseen; suhtautuu myönteisesti ERTMS:n sidosryhmäfoorumin käynnistämiseen ja 

muistuttaa, että ERTMS:llä on ratkaiseva rooli yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 

luomisessa; korostaa siksi, että ERTMS:n kehittämisen ja käyttöönoton optimoitu 

koordinointi on ensisijainen painopiste, jolla varmistetaan yhtenäinen, avoin, vakaa, 

kohtuuhintainen ja yhteentoimiva ERTMS koko Euroopassa;  

11. suhtautuu myönteisesti viraston ennakoivaan lähestymistapaan, koska se on perustanut 

työryhmän valmistellessaan neljännen rautatiepaketin todennäköistä hyväksymistä 

vuonna 2016, ja pitää myönteisenä viraston uutta asemaa ja sen kasvanutta roolia;  

12. pitää myönteisenä ohjelmaa, jossa keskitytään kansallisten sääntöjen karsimiseen, jotta 

voidaan poistaa nykyisiä jäsenvaltioiden välisiä esteitä tai vähentää niiden vaikutusta; 

13. tukee viraston edistymistä sen pyrkiessä lisäämään yhteistyötä Euroopan 

meriturvallisuusviraston ja Euroopan lentoturvallisuusviraston kanssa yhteisen 

turvallisuuskulttuurin luomiseksi; 

14. palauttaa mieliin talousarviomenettelyssä esittämänsä kannan, jonka mukaan kaikki 

Verkkojen Eurooppa -välineestä Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR) 

siirretyt varat on saatava takaisin; 

15. pitää valitettavana, että usean hallintoneuvoston jäsenen sidonnaisuuksia koskevat 

ilmoitukset puuttuvat, ja kehottaa virastoa julkistamaan ne viipymättä; 

16. pitää myönteisenä, että virasto on ryhtynyt panemaan täytäntöön sen 

petostentorjuntastrategiassa määriteltyä toimintasuunnitelmaa; pitää kuitenkin 

valitettavana, että johtoa lukuun ottamatta henkilöstön osallistuminen petostentorjuntaa 

koskeviin koulutustapahtumiin oli vähäistä; 
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17. panee merkille, että virasto on hyväksynyt yhdennetyn hallintojärjestelmän, joka perustuu 

sisäisen valvonnan standardeissa ja ISO 9001-sarjan standardeissa määritettyihin 

vaatimuksiin; 

18. toteaa, että vuoden 2015 riskinarvioinnissa tuli ilmi riskejä, jotka liittyvät viraston 

tehtävän laajentamiseen neljännen rautatiepaketin teknisen pilarin voimaantuloa ajatellen, 

mahdollisiin turvallisuusongelmiin liittyviä riskejä, jotka vaikuttavat yhteentoimivuuteen, 

sekä rautateiden kilpailukykyyn vaikuttavia innovointihaasteita; 

19.  ehdottaa, että parlamentti myöntää viraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston 

talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015. 
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