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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 

infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar att det i budgeten för 2014, slutligt antagen och ändrad under 

det gångna året, anslogs totalt 2 931 147 377 EUR i åtagandebemyndiganden och 

1 089 127 380 EUR i betalningsbemyndiganden för transportpolitiken. Parlamentet 

noterar vidare att dessa belopp omfattar följande: 

–  2 616 755 356 EUR i åtagandebemyndiganden och 937 182 847 EUR i 

betalningsbemyndiganden för transportpolitiken, bland annat för Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE), transportsäkerhet och passagerares rättigheter samt 

transportbyråerna. 

–   239 313 549 EUR i åtagandebemyndiganden och 71 213 206 EUR i 

betalningsbemyndiganden för forskning och utveckling med anknytning till transport, 

bland annat Sesar och det gemensamma företaget Shift2Rail. 

–  75 078 470 EUR i åtagandebemyndiganden och 80 731 327 EUR i 

betalningsbemyndiganden för administrativa utgifter. 

2. Europaparlamentet välkomnar den höga genomförandegraden 2014 på 98,2 % för 

åtagandebemyndigandena för rörlighets- och transportpolitiken, och den synnerligen höga 

genomförandegraden på 95,2 % för betalningsbemyndigandena. Parlamentet noterar att de 

utestående åtagandena ökade med 1 653 372 424 EUR under 2014 i förhållande till det 

sammanlagda beloppet 5 647 143 046 EUR, och att ökningen av utestående belopp 

vanligtvis är högre i början av den nya fleråriga budgetramen, eftersom betalningar för 

nya projekt infaller senare. Parlamentet uppmanar emellertid kommissionen och 

medlemsstaterna att se till att transportprojekten genomförs korrekt.  

3.  Europaparlamentet beklagar när det gäller området ”Konkurrenskraft för tillväxt och 

sysselsättning”, till vilket transporter hör och för vilket transporter utgör det lägsta 

beloppet (0,8 miljarder EUR) som granskas av revisionsrätten i förhållande till den totalt 

granskade populationen (13 miljarder EUR), var den uppskattade felfrekvensen 5,6 % 

2014 (högre än motsvarande resultat 2013 (4,0 %)), vilket främst berodde på ersättning av 

icke stödberättigande kostnader i forskningsprojekt, men även på bristande efterlevnad av 

regler för offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla 

lämpliga åtgärder för att komma till rätta med situationen (bland annat göra noggrannare 

förhandskontroller för att upptäcka och korrigera fel innan ersättningar betalas ut). 

4.  Europaparlamentet påpekar att under 2014 finansierades inte några projekt genom FSE 

eftersom den första inbjudan att lämna projektförslag avslutades i mars 2015 och fondens 

skuldinstrument som ska förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB) inte 

godkändes förrän i slutet av 2014. Parlamentet noterar att revisionsrätten 2014 granskade 

sex transaktioner inom transportsektorn (GD Transport och rörlighet) och då konstaterade 

att två av de sex transaktionerna innehöll kvantifierbara fel. Parlamentet är tillfreds med 

att andelen berörda transaktioner minskat under 2014 (33 %) jämfört med 2013 (62 %) 

och 2012 (49 %). Parlamentet uppmanar kommissionen och andra berörda aktörer att 
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säkerställa överensstämmelse med reglerna om offentlig upphandling och 

stödberättigandet när det gäller kostnader för framtida transportprojekt. 

5.  Europaparlamentet noterar att i enlighet med kommissionens fleråriga kontrollstrategi 

som tar hänsyn till återvinningar, korrigeringar och effekterna av alla kontroller och 

revisioner under programmets genomförande, beräknades den kvarstående felnivån för 

TEN-T till 0,84 %. 

6. Europaparlamentet uppmärksammar det stora antalet projekt av hög kvalitet som inte 

kunde antas i samband med anbudsinfordran för FSE, som avser transport, på grund av 

brist på tillgängliga medel. Parlamentet anser att det är nödvändigt att säkerställa 

tillräcklig finansiering för dessa projekt. Parlamentet beklagar att budgeten för FSE 

minskades genom att medel omfördelades till Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi). Parlamentet påminner emellertid om att enligt punkt 17 i det 

interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin1 ska det finnas en flexibilitet på 10 % för att 

öka budgeten för FSE i det årliga budgetförfarandet, och att denna flexibilitet finns oavsett 

finansieringen av Efsi. Parlamentet insisterar på att genomförandet av projekt som 

Europaparlamentet och rådet kommit överens om i bilaga I till Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1316/20132 skulle motivera en sådan ökning av budgeten för 

fonden för ett sammanlänkat Europa. 

7.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta med sin noggranna 

övervakning av genomförandet av innovativa finansiella instrument som ska fungera som 

hävstång för EU-investeringar och dra till sig nya finansieringskällor för TEN-T-

infrastrukturprojekt såsom Margueritefonden, instrument för lånegarantier till projekt 

inom det transeuropeiska transportnätet (LGTT) och initiativet om projektobligationer, 

och att säkerställa att EU-budgetens bidrag till dessa instrument förvaltas och används på 

lämpligt sätt. 

8.  Europaparlamentet noterar att det finns information om transport- och turismprojekt i 

olika databaser såsom systemet för finansiell transparens (FTS), INEA-databasen för 

TEN-T-projekt, projekt som samfinansieras genom Sammanhållningsfonden och 

regionala fonder samt CORDIS för Horisont 2000-projekt. Parlamentet vill se en 

integrering av projektinformation från dessa verktyg för att få en bättre överblick, både 

uppåt och nedåt, av processen att fördela EU-medel. Parlamentet upprepar betydelsen av 

att offentliggöra en lättillgänglig årlig förteckning över transport- och turismprojekt och 

att ha sökbara onlinedatabaser över projekt som medfinansieras av unionen som innehåller 

exakta finansieringsbelopp för att förbättra transparensen. 

9.  Europaparlamentet påpekar att transportprojekt under perioden 2014–2020 kommer att 

finansieras från flera olika källor, bland annat FSE, Sammanhållningsfonden, Europeiska 

regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Efsi. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 

att utveckla synergieffekter som kommer att göra det möjligt för dessa olika 

finansieringskällor att fördela de tillgängliga medlen på ett effektivare sätt. 

                                                 
1 EUT C 373, 20.12.2013. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 

Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av 

förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129). 
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10.  När det gäller EU-medel påpekar Europaparlamentet att principen ”använd dem eller 

förlora dem” kan få medlemsstaterna att föreslå mindre effektiva projekt för att inte gå 

miste om medel. Parlamentet är bekymrat över att det har hänt att ett dåligt projekturval 

har lett till en del EU-finansierade transportinvesteringar som inte har gett särskilt hög 

avkastning. Parlamentet välkomnar den nya rättsliga ramen för 2014–2020 som stärker 

kostnads-nyttoanalysen och granskningsprocessen för projekt. 

11.  Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget Shift2Rail bildades i juni 

2014 i syfte att förbättra den europeiska järnvägsindustrins konkurrenskraft. Parlamentet 

noterar att det gemensamma företaget Shift2Rail, när det har blivit ekonomiskt 

självbestämmande, under kommande år kommer att bli föremål för ett separat 

ansvarsfrihetsförfarande. Parlamentet beklagar dock det försenade genomförandet av detta 

gemensamma företag och det faktum att små och medelstora företag har väldigt svårt att 

få tillgång till det gemensamma företaget. 

12.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör se till att det råder fullkomlig transparens 

vid förvaltningen av medel, att allmänhetens intressen skyddas och att dessa alltid har 

företräde framför privata intressen. 

13. Europaparlamentet noterar att det i budgeten för 2014, slutligt antagen och ändrad under 

det gångna året, anslogs totalt 11 226 160 EUR i åtagandebemyndiganden och 

6 827 266 EUR i betalningsbemyndiganden för turism. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att konsekvensbedöma finansierade projekt för att bättre kunna fastställa 

vilka utgifter som ska prioriteras i framtiden, och som fokuserar på EU som världens 

främsta turistdestination, samt gör det möjligt för turismsektorn att bli ett centralt 

tillväxtområde för EU:s ekonomi. Parlamentet uppmanar kommissionen att inkludera 

resultatet av pilotprojekt och förberedande åtgärder i nästa års budgetplanering och att 

tillhandahålla en lättillgänglig årlig förteckning över projekt på detta område. 

14. Europaparlamentet beklagar dock att anslagen för turism ännu inte är tillräckliga för att 

stödja utvecklingen av sektorn, också med hänsyn till den nya delningsekonomin. 

15. Europaparlamentet föreslår, när det gäller de områden för vilka utskottet för transport och 

turism är ansvarigt, att parlamentet ska bevilja kommissionen ansvarsfrihet för 

genomförandet av unionens allmänna budget för budgetåret 2014. 
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