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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 (jäljempänä ’virasto’) varainhoitovuoden 2020 tilien perustana 
olevat toimet olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2. panee merkille, että kyseisenä vuonna virasto käytti maksusitoumusmäärärahoja 
79,15 miljoonaa euroa eli 98,9 prosenttia varainhoitovuoden kokonaistalousarviosta ja 
maksumäärärahoja 77,98 miljoonaa euroa (96,1 prosenttia kokonaistalousarviosta); 
panee merkille, että 1,78 prosenttia maksumäärärahoista peruutettiin eli komission 
asettama alle 5 prosentin peruuntumistavoite toteutui; panee lisäksi tyytyväisenä 
merkille, että annetuista määräajoista poikkeavia maksuja oli vähemmän kuin 
aikaisemmin1,

3. suhtautuu myönteisesti viraston vuosien 2020–2024 strategiaan, jonka avulla se voi 
hoitaa merivalvontaan ja -turvallisuuteen liittyvät tehtävänsä ja edistää samalla 
tehokkaasti unionin digitaalisia ja ympäristöön liittyviä painopisteitä; pitää erityisen 
myönteisenä, että virasto laati yhdessä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa 
ensimmäisen Euroopan meriliikenteen ympäristöraportin, johon oli kerätty todennettuja 
tietoja meriliikenteen ympäristöjalanjäljestä; on tyytyväinen siihen, että virasto on 
jatkuvasti tehostanut THETIS-MRV-järjestelmää, ja korostaa, että on tärkeää antaa 
virastolle tarvittavat valtuudet ja resurssit alusten päästöraportoinnin seuraamiseksi; 
pitää myönteisenä erityisesti sitä, että virasto keräsi jo toisena peräkkäisenä vuonna 
tietoja EU:n vesillä toimivien yli 5 000 bruttotonnin alusten hiilidioksidipäästöistä ja 
julkisti kesäkuussa 2020 nämä tiedot 12 000 aluksesta THETIS-MRV-järjestelmän 
ansiosta; huomauttaa lisäksi, että jos viraston valmiuksia lisätään, sillä voisi olla 
vieläkin tärkeämpi rooli alakohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
merenkulkuun liittyvien ympäristöriskien lieventämisessä;

4. suhtautuu myönteisesti viraston pyrkimyksiin edistää Euroopan vihreää meriliikenteen 
toimintaohjelmaa vahvistamalla EU:n valmiuksia suojella meriympäristöä ja hallita 
ilmastonmuutosta muun muassa siirtymällä kestävään liikkuvuuteen, mikä näkyy 
joulukuussa 2020 hyväksytyssä kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiassa, johon 
liittyvässä toimintasuunnitelmassa ilmoitettiin viraston toimeksiannon tarkistamisesta; 
korostaa, että meriturvallisuus- ja ympäristölainsäädäntöä päivitetään samanaikaisesti 
viraston toimeksiannon tarkistamisen kanssa; korostaa lisäksi viraston roolia 
riskinarviointivalmiuksien parantamisessa turvallisuuden aloilla, myös vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotossa; pitää siksi mahdollisena, että viraston 
toimeksiantoon joudutaan tekemään vastaavia mukautuksia sen varmistamiseksi, että 
virasto voi lisätä tukeaan, ja sen talousarviovaroja saatetaan joutua lisäämään 
vastaavasti;

1 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2020, s. 133.
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5. panee tyytyväisenä merkille erityisesti, että viraston avustava rooli EU:n 
meriturvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa ja todentamisessa on 
vuosien mittaan kasvanut, kun komissio ja EFTAn valvontaviranomainen pyytävät 
tukea lisää, ja sen merkityksen odotetaan kasvavan edelleen ottaen huomioon alan 
lisääntyvän painoarvon EU:n tasolla;

6. pitää myönteisenä Copernicus-ohjelman merivalvontapalvelujen nopeaa laajentumista 
sekä siihen osallistuvien organisaatioiden että käytössä olevien maanseurantatuotteiden 
määrän osalta;

7. on tyytyväinen viraston komissiolle ja jäsenvaltioille antamaan apuun 
ilmoitusmuodollisuuksien yksinkertaistamisen, yhdenmukaistamisen ja järkeistämisen 
edistämiseksi;

8. suhtautuu myönteisesti siihen, että viraston tarjoamien kauko-ohjattujen ilma-
aluspalvelujen (RPAS) kolmannen kokonaisen toimintavuoden aikana virasto lisäsi 
RPAS-palvelujaan 944 toimintapäivään (1 372 lentotuntia) rannikkovartiostojen 
tehtävien ja jäsenvaltioille ja unionin virastoille merivalvontaoperaatioissa annettavan 
tuen puitteissa;

9. panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2020 komission sisäinen tarkastus ja 
tilintarkastustuomioistuin eivät esittäneet yhtään kriittistä suositusta tai huomautusta, 
jotka olisivat voineet johtaa varauman esittämiseen vuotuisessa vahvistuslausumassa; 
pitää kuitenkin tähdellisenä minimoida mahdollisimman suuressa määrin sisäisten 
kontrollien puutteisiin liittyvät riskit2 ja suhtautuu myönteisesti viraston kesäkuussa 
2021 tämän johdosta toteuttamiin toimenpiteisiin;

10. pitää myönteisenä, että virasto kykeni nopeasti mukautumaan covid-19-kriisiin ja sitä, 
että se pystyi pitämään yllä sidosryhmille tarjottujen palvelujen valikoimaa ja laatua 
niiden odotusten mukaisesti;

11. kehottaa virastoa vahvistamaan edelleen yhteistyötään Euroopan 
kalastuksenvalvontaviraston ja Frontexin kanssa rannikkovartiostotehtävissä erityisesti 
vahvistamalla edelleen viraston yhdennettyjä meripalveluja, joita virasto tarjoaa 
Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle, ja jatkamalla Frontexille tarjottuja RPAS-
palveluja;

12. ehdottaa, että parlamentti myöntää Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2020.

2 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2020, s. 130.
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