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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. panee merkille, että vuonna 2015 

–  liikennepolitiikkaan osoitettiin 2 276 574 666 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 

1 742 254 807 euroa maksumäärärahoina, mukaan lukien Verkkojen 

Eurooppa -väline, liikenneturvallisuus, matkustajien oikeudet ja liikenteen alan 

erillisvirastot, 

–  liikenteeseen liittyvään tutkimukseen ja innovointiin, mukaan lukien SESAR- ja 

Shift2Rail-yhteisyritykset, osoitettiin 241 000 390 euroa maksusitoumusmäärärahoina 

ja 152 559 306 euroa maksumäärärahoina, 

–  hallintomenoihin osoitettiin 75 145 385 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina; 

2. pitää valitettavana, että valmisteltaessa vastuuvapauden myöntämistä komissiolle 

Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta oli tutkittava lukuisia eri 

kertomuksia, jotta liikenteeseen liittyvän talousarvion toteuttamisesta saatiin kattava kuva; 

pitää lisäksi valitettavana, että määrärahojen tilinpäätösraportointia, ts. perintämääräysten, 

kolmansien maiden osallistumisen, käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen jne. huomioon 

ottamista, ei ole yhdenmukaistettu, mikä tekee vastuuvapauden myöntämisen valmistelun 

hyvin vaikeaksi; 

3. panee merkille, että maksattamatta olevat sitoumukset olivat vuoden 2015 lopussa 

yhteensä 4 243 miljoonaa euroa (vuonna 2014: 2 843 miljoonaa euroa); 

4. panee merkille, että vuonna 2015 osoitettiin 263 liikennehankkeeseen 12,8 miljardia euroa 

avustussopimuksin, jotka allekirjoitettiin vuonna 2015 vuoden 2014 Verkkojen Eurooppa 

-välineen ehdotuspyyntöjen perusteella; panee myös merkille, että Verkkojen Eurooppa 

-välineen rahoituksella on saatu aikaan yhteensä 28,3 miljardin euron investoinnit, joissa 

käytetään sekä unionin rahoitusta että alueellista ja jäsenvaltioiden rahoitusta ja Euroopan 

investointipankin (EIP) lainoja; 

5. panee merkille, että kasvua ja työllisyyttä edistävän kilpailukyvyn alalla, johon liikenne 

kuuluu, tilintarkastustuomioistuin tarkasti ainoastaan seitsemän liikenteen ja liikkumisen 

pääosaston vastuulla olevaa tapahtumaa; toteaa, että virheitä löydettiin vain yhdestä 

tarkastetusta tapahtumasta ja että kyseiset virheet liittyivät julkisia hankintoja koskevien 

sääntöjen noudattamatta jättämiseen; 

6. katsoo, että koska ESIR-rahaston ja 50 prosentin osuuden tavoitesummaan pyrkivän 

takuurahaston luominen on vaikuttanut talousarvion joustavuuteen vuosia 2014–2020 

koskevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja Verkkojen Eurooppa -välineelle 

kaavaillut määrät ovat vähentyneet, ESIRin keston pidentämistä koskevan komission 

ehdotuksen tueksi olisi esitettävä välineeseen liittyvä vaikutustenarviointi; 
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7. korostaa, että EIP:n arviointikertomuksessa huomautetaan maantieteellisestä 

epätasapainosta ja alueellisista keskittymistä ns. infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunassa ja 

että kyseisen ikkunan rahoitus on keskittynyt kolmeen jäsenvaltioon (63 prosenttia); 

kehottaa komissiota arvioimaan kiireellisesti ESIRin kokonaisvaikutusta unionin kannalta; 

pitää valitettavana, että ESIRistä ei rahoiteta riittävästi innovatiivisia liikennehankkeita 

kaikissa liikennemuodoissa, jotta edistettäisiin esimerkiksi kestäviä liikennemuotoja tai 

kannustettaisiin digitalisointiprosessin jatkamista ja esteettömyyshankkeita; 

8. pitää valitettavana, että komissio (liikenteen ja liikkumisen pääosasto) ei ole vielä laatinut 

virallisesti konsolidoitua strategia-asiakirjaa, jossa käsiteltäisiin Euroopan laajuisen 

liikenneverkon runkoverkon käytävien kehittämisen valvomista; kehottaa komissiota 

hyväksymään tällaisen strategia-asiakirjan valvontatoimista ja avoimuudesta; muistuttaa, 

että avoimuus ja kaikkien sidosryhmien kuuleminen vaikuttavat osaltaan 

liikennehankkeiden onnistumiseen; 

9. panee merkille, että innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) ei ole vielä 

hyväksynyt virallisesti valvontastrategiaa, joka kattaisi täysin avustusten 

hallinnointiprosessin eri tasoilla toteutettavan valvonnan; kehottaa siksi INEAa 

kehittämään keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla voidaan mitata valvonnan vaikuttavuutta 

ja tehokkuutta ja vahvistaa täysin väli- ja loppumaksujen ennakko- ja jälkitarkastukset; 

10. huomauttaa, että vuosien 2014–2020 liikennehankkeita rahoitetaan useista lähteistä, joihin 

kuuluvat Verkkojen Eurooppa -väline, koheesiorahasto, Euroopan aluekehitysrahasto ja 

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

rahoituslähteistä saatavat varat voitaisiin kohdentaa tehokkaammin ja näitä resursseja 

voitaisiin yhdistellä; kehottaa komissiota toimittamaan ja julkistamaan vuosittain myös 

verkkosivustollaan helposti saatavilla olevan luettelon mainituista varoista 

yhteisrahoitetuista liikenne- ja matkailualan hankkeista, mukaan luettuina 

kulkumuotojakaumaa koskevat osuudet; 

11. pitää valitettavana, että Shift2Rail-yhteisyritys (S2R-yhteisyritys) ei ole vielä saavuttanut 

rahoituksellista riippumattomuuttaan; toteaa, että tämän vuoksi yhteisyrityksen 

talousarvio- ja varainhallinto on integroitu komission (liikenteen ja liikkumisen pääosasto) 

varainhoitoon; pitää kuitenkin myönteisenä, että se saavutti taloudellisen 

riippumattomuutensa viimein toukokuussa 2016; 

12. panee merkille, että S2R-yhteisyrityksen vuotuinen talousarvio varainhoitovuonna 2015 

oli 48,04 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja että tästä 45,33 miljoonaa euroa 

kohdennettiin toimintamenoihin ja 2,71 miljoonaa euroa hallintomenoihin; toteaa, että 

toimintamenoihin ei kohdennettu lainkaan maksumäärärahoja, koska vuonna 2015 ei 

allekirjoitettu avustussopimuksia, ja että hallintomenojen maksumäärärahat olivat 

2,71 miljoonaa euroa, josta unionin rahoitusosuus oli 1,35 miljoonaa euroa; 

13. pitää erittäin valitettavana, että S2R-yhteisyrityksen osakkailta ei ole vielä kerätty vuoden 

2014 osuuksia ja että vuoden 2015 osuuksista (1,35 miljoonaa euroa) on kerätty vasta osa; 

14. panee tyytyväisenä merkille, että hallintorakenne ja S2R-yhteisyrityksen osakkaiden 

liittymismenettely on saatettu päätökseen ja että on hyväksytty strateginen 

yleissuunnitelma, joka oli ennakkoedellytys yhteisyrityksen ensimmäisten vuotuisten 

työohjelmien hyväksymiselle ja näin myös ehdotuspyyntöjen käynnistymiselle; pitää 
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kuitenkin valitettavana, että vuonna 2015 ei nimitetty toimitusjohtajaa; 

15. panee merkille, että joulukuussa 2015 S2R-yhteisyritys käynnisti neljä ehdotuspyyntöä, 

joihin sisältyi rautatiealan innovointeja koskeva 170 miljoonan euron rahoitus, josta 

90 miljoonaa euroa saadaan unionilta; panee merkille, että 90 miljoonaa euroa saadaan 

yhdistämällä rahoitusta vuodelta 2015 (45,33 miljoonaa euroa) ja vuodelta 2016 

(45,25 miljoonaa euroa); 

16. katsoo, että komission olisi edelleen parannettava varojen hallinnoinnin avoimuutta; 

17. pitää valitettavana, että matkailualan määrärahat eivät ole edelleenkään riittävät etenkään 

kehitettäessä kestävän ja esteettömän matkailun hankkeita ja tuettaessa pk-yrityksiä ja 

mikroyrityksiä sekä jakamistalouden alan kehittymistä; 

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

talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 liikenne- ja matkailuvaliokunnan 

vastuulle kuuluvilla aloilla. 
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