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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. glæder sig over, at Revisionsretten har erklæret, at Unionens konsoliderede regnskab for 
regnskabsåret 2017 er rigtigt, og at de transaktioner, der ligger til grund for 
Kommissionens regnskab for regnskabsåret 2017, generelt og i alt væsentligt er lovlige 
og formelt rigtige, bortset fra betalingerne til godtgørelse af udgifter, som er behæftet 
med fejl; bemærker, at den samlede anslåede fejlforekomst på 2,4 % fortsat ligger over 
Revisionsrettens væsentlighedstærskel (2 %), men at den er faldet fra 3,1 % i 2016 og 
3,8 % i 2015;

2. glæder sig over, at Revisionsretten for andet år i træk har afgivet en erklæring med 
forbehold vedrørende de betalinger, der er afholdt over Unionens budget, og forventer, 
at forbedringen af forvaltningen af Unionens finanser fortsætter;

3. beklager, at Revisionsretten på området "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse", 
som transport hører under, ikke giver omfattende oplysninger vedrørende de revisioner, 
der er udført inden for transportsektoren, især vedrørende Connecting Europe-faciliteten 
(CEF);

4. bemærker for så vidt angår 2017, at

– 3 964 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 2 176 mio. EUR i 
betalingsbevillinger var til rådighed til transportpolitikker, herunder CEF, 
transportsikkerhed, passagerrettigheder, transportagenturer samt transportrelateret 
forskning og innovation (Horisont 2020)

– 3 452,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 1 643,7 mio. EUR i 
betalingsbevillinger godkendt til CEF-transport (kapitel 06 02) og Horisont 2020 
(forskning og innovation inden for transport – kapitel 06 03) blev forvaltet af 
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

– 72,5 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger var til rådighed til 
administrative udgifter inden for politikområdet mobilitet og transport;

5. bemærker, at Kommissionen i 2017 udvalgte 152 projekter til en samlet CEF-
finansiering på 2,7 mia. EUR med en samlet investering på 4,7 mia. EUR, herunder 
anden offentlig og privat finansiering; gentager vigtigheden af CEF-
finansieringsinstrumentet for færdiggørelsen af TEN-T-nettet med hensyn til at skabe et 
fælles europæisk transportområde, udvikle de grænseoverskridende forbindelser og 
udfylde de nuværende huller; beklager, at de muligheder, som CEF tilbyder, ikke er 
blevet værdsat fuldt ud af alle nationale interessenter; minder om, at det beløb, der er 
brugt under et finansielt instrument, ikke er dets eneste resultatkriterier, og opfordrer 
Kommissionen til at uddybe sin vurdering af de opnåede resultater under EU-
finansierede transportprojekter og måle deres merværdi og resultatorienterede udgifter;

6. opfordrer de europæiske TEN-T-koordinatorer til at foretage en grundig vurdering af de 
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færdiggjorte projekter og de opnåede forbedringer i TEN-T-korridorerne i den 
nuværende programmeringsperiode og til at fremlægge vurderingen for Kommissionen 
og Parlamentet; anmoder endvidere Kommissionen om at foreslå en mekanisme, 
herunder teknisk bistand, til at øge merværdien af de europæiske fonde i forbindelse 
med færdiggørelse af TEN-T-korridorerne og maksimere fremskridtene;

7. opfordrer Kommissionen til at forelægge transportsektoren en klar vurdering af EFSI's 
indvirkning på andre finansielle instrumenter, navnlig med hensyn til CEF, samt på 
CEF-låneinstrumentets sammenhæng med andre EU-initiativer i god tid inden forslaget 
til den næste flerårige finansielle ramme; anmoder om, at denne vurdering giver en klar 
analyse af den geografiske fordeling af investeringerne i transportsektoren; minder 
imidlertid om, at størrelsen af de beløb, der bruges under et finansielt instrument, ikke 
bør betragtes som det eneste relevante kriterium for at vurdere dets performance; 
opfordrer derfor Kommissionen til at foretage en mere dybtgående vurdering af de 
resultater, der er opnået inden for EU-finansierede transportprojekter, og måle deres 
merværdi;

8. glæder sig over resultaterne af den første indkaldelse af forslag med blandet CEF-
finansiering og beslutningen om at forhøje dets budget til 1,35 mia. EUR, hvilket 
bekræfter relevansen og merværdien af at blande EU-tilskud med finansiering fra Den 
Europæiske Investeringsbank eller nationale erhvervsfremmende banker eller andre 
udviklingsinstitutioner og offentlige finansielle institutioner samt fra 
finansieringsinstitutter og investorer i den private sektor, herunder gennem offentlig-
private partnerskaber; er af den opfattelse, at CEF derfor fortsat bør støtte 
foranstaltninger, der gør det muligt at kombinere EU-tilskud og andre 
finansieringskilder, samtidig med at tilskud bevares som det vigtigste 
finansieringsinstrument;

9. glæder sig over afslutningen af midtvejsgennemgangen af CEF-programmet og 
midtvejsevalueringen af Horisont 2020 og opfordrer Kommissionen til at træffe 
passende opfølgende foranstaltninger for at sikre en vellykket gennemførelse af begge 
programmer;

10. bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste som led i sin revision af 
Kommissionens tilsyn med gennemførelsen af finansielle instrumenter under CEF 
konstaterede, at gennemførelsesgraden for finansielle instrumenter under CEF var 
meget lav, og at størstedelen af det budget, der oprindeligt var afsat til finansielle 
instrumenter under CEF (2,43 mia. EUR), blev omfordelt til budgetposterne for CEF-
tilskud, og at dette kun efterlod 296 mio. EUR til finansielle instrumenter under CEF 
indtil 2020; bemærker også, at en af begrundelserne var, at kriterierne for 
støtteberettigelse for de finansielle instrumenter under CEF og Den Europæiske Fond 
for Strategiske Investeringer (EFSI) stort set overlapper hinanden, og at potentielle 
CEF-finansieringsberettigede projekter rent faktisk er blevet finansieret af EFSI, 
eftersom EFSI prioriteres højere i politisk henseende og har et større ansvarsområde; 
opfordrer Kommissionen til vedrørende CEF at forbedre kendskabsniveauet blandt 
støttemodtagerne med hensyn til støtteberettigelsesreglerne, navnlig ved at skelne klart 
mellem en gennemførelseskontrakt og en underentreprise – hvilket var den primære 
kilde til forvirring blandt støttemodtagerne; opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
finansielle instrumenter snarere supplerer hinanden end erstatter hinanden;
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11. gentager sin anmodning om, at Kommissionen i betragtning af de mange forskellige 
finansieringskilder sikrer nem adgang til projekter – i form af en one-stop-shop – for at 
give borgerne mulighed for klart at følge udviklingen og finansieringen af infrastruktur, 
som er medfinansieret af EU-midler og EFSI; opfordrer derfor Kommissionen til i 
samarbejde med medlemsstaterne at offentliggøre en årlig oversigt over transport- og 
turismeprojekter, der er blevet samfinansieret gennem EFRU og Samhørighedsfonden, 
således som det praktiseres i forbindelse med CEF;

12. konstaterer, at antallet af finansielle instrumenter er steget betydeligt, hvilket giver nye 
muligheder for blandet finansiering i transportsektoren, samtidig med at det skaber et 
indviklet net af ordninger i Unionens budget; er bekymret for, at disse instrumenter ved 
siden af Unionens budget kunne risikere at underminere graden af ansvarlighed og 
gennemsigtighed, eftersom rapporteringen, revisionen og den offentlige kontrol ikke er 
tilpasset hinanden; opfordrer Kommissionen til at finde frem til, hvordan Unionens 
budgetsystem kan reformeres, navnlig hvordan det bedst sikres, at de overordnede 
finansieringsordninger ikke er mere komplekse end nødvendigt for at nå Unionens 
politikmål og sikre ansvarlighed, gennemsigtighed og mulighed for revision;

13. bemærker, at 2017 var det første år af revisionskampagnen for CEF-programmet, og at 
det vil kræve yderligere 2-3 års revision af CEF at foretage en relevant beregning af 
fejlfrekvensen for alle CEF-sektorer; glæder sig ikke desto mindre over, at de fejl, der 
blev konstateret for så vidt angår de revisioner af CEF og TEN-T, der blev afsluttet i 
2017, var meget små;

14. bemærker, at 2017 var et overgangsår for gennemførelsen af den nye struktur for intern 
kontrol, eftersom Kommissionen fra 2018 går fra et overholdelsesbaseret system til et 
principbaseret system, og en tredjedel af Kommissionens afdelinger allerede for så vidt 
angår rapporteringsåret 2017 rapporterer i henhold til den nye ramme;

15. er bekymret over, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste konstaterede væsentlige 
svagheder i GD MOVE's nuværende system for overvågning af såvel luftfarts- som 
søfartssikkerhedspolitik og fremsatte tre meget vigtige anbefalinger; opfordrer GD 
MOVE til fuldt ud at gennemføre den handlingsplan, som det har udarbejdet med 
henblik på at tackle de identificerede risici; 

16. bemærker med bekymring, at GD MOVE, som er den centrale tjenestegren i 
Kommissionen, der beskæftiger sig med transportpolitik, står over for vanskeligheder 
med at rekruttere højt specialiserede fagfolk, der er nødvendige for at sikre teknisk 
ekspertise og levere resultater med hensyn til de vigtigste lovgivningsmæssige forslag 
inden for de prioriterede områder og forskellige sektorer og markeder, såsom 
dekarbonisering, finansiering af infrastruktur og digital transport; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at denne centrale tjeneste efter omstruktureringen af GD 
MOVE kan ansætte de specialister, der er nødvendige for at udfylde sin krævende rolle; 
understreger endvidere i denne forbindelse, at INEA også står over for en vedvarende 
udfordring med at opfylde sin stillingsfortegnelse – ved udgangen af 2017 havde den 
249 ansatte ud af 272 planlagte ansatte og var nødt til at overføre flere end 23 stillinger 
til det følgende år; 

17. gentager sin anmodning om at tilføje en budgetpost i EU's fremtidige budgetter 
dedikeret til turisme med henblik på at sikre gennemsigtighed i forhold til de EU-
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midler, der anvendes til at støtte foranstaltninger til turisme;

18. foreslår for så vidt angår de sektorer, der henhører under Transport- og Turismeudvalget, 
at Parlamentet meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af Unionens 
almindelige budget for regnskabsåret 2017.
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