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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 konkluderet, at regnskabet for Den Europæiske 
Unions Jernbaneagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2017 i alt væsentligt er lovligt 
og formelt rigtigt;

2. fremhæver agenturets rolle med hensyn til at garantere sikkerhed og interoperabilitet i 
det europæiske jernbanesystem og forbedre jernbanens konkurrenceevne i forhold til 
andre transportformer ved at reducere de administrative og tekniske hindringer, fremme 
markedsadgangen og sikre ikke-forskelsbehandling, anvende de offentlige midler mere 
effektivt på offentlige jernbanetransporttjenester samt ved at sikre bedre forvaltning af 
infrastrukturen; støtter Kommissionens vision om et europæisk jernbanesystem, der er 
førende på verdensplan med hensyn til sikkerhedsperformance;

3. glæder sig over agenturets rolle i opfølgningen af udviklingen, afprøvningen og 
gennemførelsen af European Rail Traffic Management System (ERTMS) samt i 
evalueringen af de specifikke ERTMS-projekter; bemærker også, at den 4. 
jernbanepakke omfatter en teknisk søjle, der styrker agenturets rolle ved at indføre nye 
opgaver for at sikre en ensartet gennemførelse af EU's rammer; understreger, at 
agenturet, i takt med at det får øgede ansvarsområder, skal tildeles de nødvendige 
økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer til at kunne udføre sine nye og 
supplerende opgaver effektivt og produktivt;

4. minder om, at ERTMS er afgørende for at etablere et fælles europæisk jernbaneområde; 
understreger derfor, at en optimeret koordinering af udviklingen og gennemførelsen af 
ERTMS-systemet, der sikrer et enkelt gennemsigtigt, stabilt, økonomisk overkommeligt 
og interoperabelt ERTMS-system i hele Europa, er en vigtig prioritet;

5. støtter agenturets fremskridt hen imod et øget samarbejde med Det Europæiske Agentur 
for Søfartssikkerhed (EMSA) og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) 
med henblik på udvikling af en fælles sikkerhedskultur;

6. bemærker, at agenturets årlige budget for 2017 var på 30,7 mio. EUR i 
forpligtelsesbevillinger og 26,8 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at den 
gennemsnitlige udnyttelsesgrad var på 100,0 % i forpligtelsesbevillinger (inklusive 
fremførsler) og 87,3 % i betalingsbevillinger; beklager, at målet om en udnyttelsesgrad 
for betalinger på 90,0 % ikke blev nået; bemærker, at årsagen til, at betalingsmålet ikke 
blev nået, var relateret til visse forpligtelser, der blev indgået i slutningen af året for at 
nå målet på 95 % for forpligtelser;

7. beklager, at kun det vejledende loft på 10 %, som Revisionsretten anvender til at 
evaluere budgetgennemførelsen for så vidt angår fremførsler for afsnit 1 
(personaleudgifter) er nået, mens loftet på 20 % for afsnit 2 (administrationsudgifter) og 
30 % for afsnit 3 (aktionsudgifter) ikke er overholdt;
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8. tilskynder agenturet til at sikre regnskabsførerens uafhængighed ved at lade 
vedkommende rapportere direkte til agenturets direktør (administrativt) og bestyrelse 
(funktionelt), således som Revisionsretten har understreget; opfordrer agenturet til at 
tage hensyn til og træffe alle nødvendige foranstaltninger vedrørende anbefalingerne fra 
Den Interne Revisionstjeneste for 2017 om forvaltning af menneskelige ressourcer og 
kompetencer; glæder sig over vedtagelsen af agenturets kodeks for god forvaltningsskik 
i januar 2018, der navnlig indeholder alle foranstaltninger, der forhindrer 
interessekonflikter;

9. beklager, at en lang række kontakter med de franske myndigheder ikke har ført til, at 
agenturets hjemstedsaftale er blevet underskrevet i henhold til artikel 71 i forordningen 
for agenturet; beklager endvidere, at bestyrelsen i 2017 ikke har været i stand til med 
enstemmighed at vedtage gennemførelsesbestemmelser for agenturets sprogordninger, 
hvilket har ført til ekstra omkostninger og forsinkelser, f.eks. i forbindelse med 
ansættelser; beklager dybt, at agenturet fortsat arbejder på to arbejdssteder; opfordrer 
agenturet til at flytte alle aktiviteter til sit hovedkvarter og kun bevare dette som 
arbejdssted;

10. bemærker, at resultaterne af den årlige benchmarking af personalet svarer til resultaterne 
for 2016, idet 18 % af de ansatte varetager administrative opgaver, 69,5 % er 
beskæftiget med operationelle opgaver, dvs. et lille fald (0,5 %) i forhold til 2016 (fra 
65 % til 70 %), mens det personale, der beskæftiger sig med kontrol og finansielle 
opgaver, forblev på ca. 12 %; bemærker, at folkeafstemningen om brexit i juni 2016 har 
forårsaget betydelige forstyrrelser blandt agenturets personale, eftersom nogle 
nøglemedarbejderne i agenturet er fra Det Forenede Kongerige; bemærker også, at 
intensiv kommunikation med den britiske jernbanesektor har bekræftet dens interesse i 
at forblive i det "europæiske system";

11. glæder sig over agenturets proaktive tilgang til at ændre strukturen for sine nye opgaver 
som defineret i den fjerde jernbanepakke, navnlig ved at oprette en styringsgruppe; 
tilskynder agenturets ledelse til at fortsætte sit fokus på forberedelsen af de nye opgaver 
under den tekniske søjle i den fjerde jernbanepakke, således at den er fuldstændig klar 
senest den 15. juni 2019, og anbefaler at prioritere forvaltning af menneskelige 
ressourcer højt; noterer sig de fremskridt, der er gjort, bl.a. med hensyn til forberedende 
beslutninger om vedtagelsen af en ramme for revision af bemyndigede organer samt af 
rammerne for kvikskranker og politikken for tilsynet med de nationale 
sikkerhedsmyndigheders resultater og beslutningstagning;

12. bemærker, at agenturet i 2017 fortsatte gennemførelsen af den handlingsplan, der er 
fastlagt i agenturets strategi for bekæmpelse af svig; glæder sig over, at agenturet har 
medtaget vurderingen af risikoen for svig i agenturets regelmæssige risikovurdering, og 
at beskrivelsen af risici er blevet strømlinet og præciseret; bemærker også, at der i løbet 
af rapporteringsåret blev fremsendt én sag om mistanke om svig til OLAF;

13. beklager, at der er svagheder i forbindelse med offentlige indkøb, hovedsagelig i 
forbindelse med tjenesteydelser, og at denne svaghed skaber risiko for, at der ikke opnås 
valuta for pengene;

14. glæder sig over ISO 9001-certificeringen af agenturets integrerede styringssystem 
(IMS), som er en uafhængig anerkendelse af den løbende forbedring af agenturets 
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præstationer; bemærker, at det på baggrund af de foreløbige resultater af vurderingen af, 
om den interne kontrol er i overensstemmelse med agenturets ledelsesstandarder og er 
effektiv, kan konkluderes, at agenturets kontrolsystem som helhed fungerer efter 
hensigten og på hensigtsmæssig vis afbøder de største risici for opfyldelsen af 
agenturets mål;

15. foreslår, at Parlamentet meddeler agenturets administrerende direktør decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017.
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