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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 

infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att Europeiska 

järnvägsbyråns (nedan kallad byrån) räkenskaper för budgetåret 2015 i alla väsentliga 

avseenden är lagliga och korrekta. 

2. Europaparlamentet noterar att byråns budget för budgetåret 2015 uppgick till 

26,3 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden, och att den 

genomsnittliga genomförandegraden var 99,1 % för åtagandebemyndiganden 

(inbegripet överföringar till efterföljande budgetår) och 89,78 % för 

betalningsbemyndiganden (90,59 % av de bemyndiganden som gjorts 2015). 

Parlamentet konstaterar också att de 10,07 % som förts över till 2016 främst rör 

operativa utgifter och att genomförandegraden av anslagen som förts över från 2014 

ligger på 96,3 %. 

3. Europaparlamentet noterar en förbättring jämfört med 2014 vad gäller överföringar 

(18,98 % jämfört med 24,53 % år 2014 för avdelning II och 29,42 % jämfört med 

37,93 % år 2014 för avdelning III). Parlamentet gläder sig över att de vägledande tak 

som revisionsrätten använder för att bedöma budgetgenomförandet på 

överföringsområdet (10 % för avdelning I, 20 % för avdelning II och 30 % för 

avdelning III) har uppnåtts.  

4. Europaparlamentet beklagar att endast 92,6 % av fakturorna betalades inom tidsfristen 

på 30 dagar p.g.a. personalens dröjsmål med fakturahanteringen, brist på likvida medel 

och oenighet med leverantörerna vad gäller fakturornas innehåll. 

5. Europaparlamentet beklagar att korrigerande åtgärder beträffande revisionsrättens 

anmärkningar 2013 om byråns dubbla säten (Lille och Valenciennes) ännu inte har 

vidtagits. Parlamentet beklagar också att rekommendationerna om förstärkning av 

rekryteringsförfarandena inte heller har genomförts. 

6. Europaparlamentet beklagar att man inte har uppnått full efterlevnad av de interna 

kontrollstandarderna och att flera prioriterade åtgärder för 2015 ännu inte har slutförts, 

t.ex. ett förfarande för arbetsbeskrivning, ett kompetensstyrningssystem och ett 

incidenthanteringsförfarande. 

7. Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den andra jämförande 

undersökningen av byråns tjänster, vilka visar att 21,14 % av tjänsterna är avsatta för 

administrativt stöd och samordning, 64,61 % för operativa uppgifter och 14,25 % för 

kontrollverksamhet och finansiella uppgifter. Parlamentet beklagar att andelen personal 

med operativa uppgifter har minskat. 

8. Europaparlamentet lyfter fram byråns strategiska roll i arbetet för att förbättra 

järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportslag genom minskade 

administrativa och tekniska hinder, uppmuntran till marknadsinträde, säkerställande av 

icke-diskriminering, effektivare användning av offentliga medel för allmänna 



 

PE595.599v02-00 4/6 AD\1118490SV.docx 

SV 

järnvägstransporter och bättre styrning av infrastrukturen. 

9. Europaparlamentet betonar byråns roll när det gäller att garantera det europeiska 

järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet. Parlamentet välkomnar byråns 

uppgifter för uppföljning av utvecklingen, testningen och genomförandet av det 

europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) samt för utvärdering av särskilda 

ERTMS-projekt. Parlamentet konstaterar dessutom att en översyn av byråns roll (t.ex. 

att vara central kontaktpunkt för fordonsgodkännanden och säkerhetsintyg) och 

befogenheter ingår i det fjärde järnvägspaketet. Parlamentet betonar att byrån, i takt 

med att dess befogenheter ökar, måste tilldelas de ekonomiska och materiella medel och 

personalresurser som krävs för att den ska kunna utföra sina nya och ytterligare 

uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Parlamentet noterar med oro 

motstridigheten mellan den nyligen antagna lagstiftningen som utvidgar byråns uppdrag 

och de budgetnedskärningar för byråns del som ska genomföras inom ramen för den 

fleråriga budgetramen 2014–2020. 

10. Europaparlamentet ger sitt stöd till byråns initiativ från 2015 för att inrätta ett nytt 

förfarande för att öka medlemsstaternas engagemang i utarbetandet av 2016 års 

arbetsprogram. Parlamentet välkomnar intressentplattformen för ERTMS och påminner 

om att ERTMS är av avgörande betydelse för att man ska kunna uppnå ett gemensamt 

europeiskt järnvägsområde. Parlamentet betonar därför att optimerad samordning av 

utveckling och genomförande av ERTMS, för att åstadkomma ett gemensamt 

transparent, stabilt, överkomligt och driftskompatibelt ERTMS-system i hela Europa, är 

en nyckelprioritering.  

11. Europaparlamentet välkomnar den proaktiva inställningen som byrån har visat genom 

att inrätta en arbetsgrupp inför det sannolika antagandet av det fjärde järnvägspaketet 

2016 och byråns nya ställning och utvidgade roll.  

12. Europaparlamentet välkomnar programmet för att rensa upp bland de nationella 

reglerna i syfte att minska effekterna av, eller helt undanröja, befintliga hinder mellan 

medlemsstaterna. 

13. Europaparlamentet ger sitt stöd till byråns framsteg i arbetet med att öka samarbetet 

med Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 

(Easa) i syfte att utveckla en gemensam säkerhetskultur. 

14. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i samband med budgetförfarandet när 

det gäller att återkräva de sammanlagda belopp som omfördelats från Fonden för ett 

sammanlänkat Europa till Europeiska fonden för strategiska investeringar. 

15. Europaparlamentet beklagar att flera styrelseledamöters intresseförklaringar saknas, och 

uppmanar byrån att utan dröjsmål offentliggöra dem. 

16. Europaparlamentet välkomnar att byrån har inlett arbetet med att genomföra 

handlingsplanen i byråns strategi för bedrägeribekämpning. Parlamentet beklagar dock 

personalens – med undantag av ledningen – låga närvaro vid utbildningsaktiviteter 

angående bedrägeribekämpning. 

17. Europaparlamentet konstaterar att byrån har antagit ett integrerat förvaltningssystem 



 

AD\1118490SV.docx 5/6 PE595.599v02-00 

 SV 

baserat på kraven i de interna kontrollstandarderna och ISO 9001-normerna. 

18. Europaparlamentet konstaterar att riskbedömningsförfarandet 2015 belyste riskerna i 

samband med utökning av byråns uppgifter inför ikraftträdandet av den tekniska pelaren 

i det fjärde järnvägspaketet samt riskerna i samband med potentiella säkerhetsproblem 

för driftskompatibilitet och innovation, med konsekvenser för järnvägens 

konkurrenskraft. 

19. Europaparlamentet föreslår att parlamentet beviljar den verkställande direktören för 

Europeiska järnvägsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för 

budgetåret 2015. 
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