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FORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker, at der i 2015 var  

–  2 276 574 666 EUR i forpligtelsesbevillinger og 1 742 254 807 EUR i 

betalingsbevillinger til rådighed for transportpolitikker, herunder Connecting Europe-

faciliteten (CEF), transportsikkerhed og passagerers rettigheder samt 

transportagenturer 

–  241 000 390 EUR i forpligtelsesbevillinger og 152 559 306 EUR i betalingsbevillinger 

til rådighed for forskning og innovation inden for transport, herunder SESAR2 og 

fællesforetagendet Shift2Rail, og 

–  75 145 385 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed for 

administrationsudgifter; 

2. beklager, at det med henblik på at forberede decharge for Den Europæiske Unions 

almindelige budget – Kommissionen var nødvendigt at læse flere forskellige rapporter for 

at få et samlet overblik over budgetgennemførelsen vedrørende transport; beklager 

endvidere, at der ikke findes en harmonisering af den finansielle rapportering af 

bevillinger, dvs. hvorvidt indtægtsordrer, deltagelse af tredjelande, formålsbestemte 

indtægter osv. er blevet taget i betragtning, hvilket gør forberedelsen af decharge meget 

vanskelig; 

3. bemærker, at de samlede uindfriede forpligtelser ved udgangen af regnskabsåret 2015 

beløb sig til 4 243 mio. EUR (2 843 mio. EUR i 2014); 

4. bemærker, at der i 2015 gennem tilskudsaftaler blev tildelt 12,8 mia. EUR til 263 

transportprojekter, som blev undertegnet i 2015 inden for rammerne af 2014-proceduren 

for indkaldelsen af forslag til CEF; bemærker endvidere, at CEF-finansieringen har 

genereret 28,3 mia. EUR i samlede investeringer, som kombinerer et bidrag fra Unionen 

med regionale budgetter og medlemsstatsbudgetter samt med lån fra Den Europæiske 

Investeringsbank (EIB); 

5. bemærker, at Revisionsretten for så vidt angår området for "Konkurrenceevne for vækst 

og beskæftigelse", som transport hører under, kun reviderede syv transaktioner under GD 

MOVE; bemærker, at der kun blev konstateret fejl i én af de reviderede transaktioner, og 

at disse fejl vedrører manglende overholdelse af reglerne om offentlige indkøb; 

6. mener i lyset af, at oprettelsen af EFSI og EFSI-garantifonden med en målsats på 50 % har 

påvirket den budgetmæssige fleksibilitet i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, 

og at det planlagte budget for Connecting Europe-faciliteten er blevet reduceret, at 

Kommissionens forslag om at forlænge EFSI bør understøttes af en konsekvensanalyse af 

dette instrument; 

7. påpeger, at EIB's evalueringsrapport bemærker geografiske ubalancer og sektoriel 
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koncentration inden for infrastruktur- og innovationsvinduet (IIW), og at finansiering 

under IIW er koncentreret (63 %) i tre medlemsstater; opfordrer Kommissionen til som et 

hasteanliggende at vurdere virkningen af EFSI for Unionen som helhed; beklager, at EFSI 

ikke i tilstrækkelig grad anvendes til finansiering af innovative transportprojekter inden 

for alle transportformer, f.eks. til fremme af bæredygtige transportmidler, yderligere 

fremme af digitaliseringsprocessen samt af barrierefri adgang til transporttjenester; 

8. beklager, at Kommissionen (GD MOVE) endnu ikke har udarbejdet et formelt, samlet 

strategisk dokument for tilsynet med den vigtigste udvikling i forbindelse med TEN-T-

hovednetkorridoren; opfordrer Kommissionen til at vedtage et sådant strategidokument 

vedrørende tilsynsaktiviteter og gennemsigtighed; minder om, at gennemsigtighed og 

høring af alle parter bidrager til en vellykket gennemførelse af transportprojekter; 

9. bemærker, at Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) endnu ikke har 

indført en formel kontrolstrategi, som omfatter alle kontroller, der skal gennemføres i de 

forskellige faser af tilskudsforvaltningsprocessen; opfordrer derfor INEA til at udvikle 

centrale resultatindikatorer med henblik på at måle effektiviteten af kontrollen og til at 

indføre forudgående og efterfølgende kontrol af mellemliggende og endelige betalinger; 

10. påpeger, at transportprojekter i 2014-2020 vil blive finansieret fra forskellige kilder, 

herunder CEF, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og 

EFSI; opfordrer derfor Kommissionen til at udvikle synergier, som vil gøre det muligt ved 

hjælp af disse forskellige finansieringskilder at fordele midlerne mere effektivt, samt at 

blande disse ressourcer; opfordrer Kommissionen til – bl.a. på dets websteder – årligt at 

levere og offentliggøre lettilgængelige lister over transportprojekter, herunder den 

procentdel, som den pågældende transportform udgør af den samlede transport, og 

turismeprojekter, som medfinansieres gennem de nævnte fonde; 

11. beklager, at fællesforetagendet Shift2Rail endnu ikke har opnået finansiel autonomi; 

bemærker, at den budgetmæssige og finansielle forvaltning af fællesforetagendet som 

følge heraf er integreret i Kommissionens (GD MOVE) finansielle forvaltning; glæder sig 

imidlertid over, at det i maj 2016 endelig opnåede økonomisk uafhængighed; 

12. bemærker, at fællesforetagendet S2R's årlige budget for 2015 var på 48,04 mio. EUR i 

forpligtelsesbevillinger, heraf 45,33 mio. EUR til driftsudgifter og 2,71 mio. EUR til 

administrative udgifter; bemærker, at betalingsbevillingerne var sat til 0,00 mio. til 

aktionsudgifter, eftersom der ikke blev undertegnet nogen tilskudsaftaler i 2015, mens 

betalingsbevillingerne til administrationsudgifter beløb sig til 2,71 mio. EUR, hvoraf 

1,35 mio. EUR var Unionens bidrag; 

13. beklager dybt, at 2014-bidragene fra fællesforetagendet S2R's medlemmer endnu ikke er 

blevet indkasseret, og at 2015-bidraget (1,35 mio. EUR) kun delvist er blevet indkasseret; 

14. glæder sig over fuldførelsen af forvaltningsstrukturen, færdiggørelsen af medlemskabet af 

fællesforetagendet S2R og vedtagelsen af den strategiske masterplan, som var en 

forudsætning for vedtagelsen af fællesforetagendets første årlige arbejdsplaner og dermed 

iværksættelsen af indkaldelser af forslag; beklager imidlertid, at den administrerende 

direktør ikke var udpeget i 2015; 

15. bemærker, at fællesforetagendet S2R i december 2015 lancerede fire indkaldelser af 
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forslag med et tildelt budget på 170 mio. EUR til at støtte jernbaneinnovation, hvoraf de 

90 mio. EUR stammer fra Unionen; noterer sig, at beløbet på 90 mio. EUR hidrører fra en 

kombination af 2015-bevillingen (45,33 mio. EUR) og 2016-bevillingen (45,25 mio. 

EUR); 

16. mener, at Kommissionen bør forbedre gennemsigtigheden i forvaltningen af midler 

yderligere; 

17. beklager, at bevillingerne til turisme endnu ikke er tilstrækkelige, navnlig med hensyn til 

at fremme udviklingen af bæredygtige og tilgængelige turismeprojekter, og til at støtte 

SMV'er, mikrovirksomheder samt udviklingen i deleøkonomien; 

18. foreslår for så vidt angår de områder, der hører ind under Transport- og Turismeudvalget, 

at Parlamentet meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af Unionens 

almindelige budget for regnskabsåret 2015. 
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