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Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska järnvägsbyrån 

1. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0197/2009 – 

2009/2126(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för 

budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för 

Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276 och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2 särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 

29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå3, särskilt artikel 39, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för transport och turism (A7-0084/2010). 

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska järnvägsbyrån 

avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 

som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska järnvägsbyrån, rådet, 

kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska 
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unionens officiella tidning (L-serien). 



 

2. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för 

Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för 

budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för 

Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276 och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 

29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå3, särskilt artikel 39, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för transport och turism (A7-0084/2010). 

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska 

järnvägsbyrån för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för 

Europeiska järnvägsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 

                                                 
1  EUT C 304, 15.12.2009, s. 89. 
2  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  EUT L 164, 30.4.2004, s. 1. 
4  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

 

3. Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del 

av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska 

järnvägsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för 

budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för 

Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276 och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 

29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå3, särskilt artikel 39, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för transport och turism (A7-0084/2010). 

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna 

för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta. 

B. Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för 

Europeiska järnvägsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för 

budgetåret 20085, och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde 

parlamentet bland annat följande synpunkter: 
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– Europaparlamentet noterade från revisionsrättens årsrapport för 2006 att byråns 

slutliga budget för 2007 uppgick till 16 600 000 EUR, inbegripet en reserv på 

1 900 000 EUR. I slutet av 2007 förföll 3 400 000 EUR, inbegripet reserven, och 

dessutom överfördes 2 700 000 EUR till 2008. 

– Europaparlamentet oroades av revisionsrättens slutsats att mer än 35 procent av de 

slutliga anslagen inte hade använts, vilket enligt revisionsrätten visade på allvarliga 

brister i byråns planerings- och budgeteringsförfaranden. 

– Europaparlamentet uppmanade byrån på grundval av artikel 15.5 i förordning 

(EG, Euratom) nr 2343/2002 att noggrant förvalta sina likvida medel för att 

säkerställa att dessa begränsas till vederbörligen motiverade behov och att fästa 

särskild uppmärksamhet vid att förbättra sin likviditetsförvaltning. 

1. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten bedömer Europeiska järnvägsbyråns 

räkenskaper för 2008 som tillförlitliga och att den på det hela taget anser att de 

underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 

2. Europaparlamentet noterar att byrån fick 18 000 000 EUR i åtagande- och 

betalningsbemyndiganden från Europeiska unionens budget under 2008. 

Verksamhetsresultat 

3. Europaparlamentet uppmanar byrån att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa 

rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av 

ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att 

den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år 

till år. 

4. Europaparlamentet understryker vikten av att byrån fastställer SMART-mål och 

RACER-indikatorer i planeringen för att kunna bedöma sina resultat. Parlamentet noterar 

dock att byrån har förklarat att man har tagit hänsyn till dessa synpunkter i programmet 

för 2009. Dessutom uppmanar Europaparlamentet byrån att överväga att införa ett 

Gantt-schema i planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den 

tid som har lagts ned av varje medarbetare i ett projekt och främja en metod som är 

inriktad på att nå resultat. 

5. Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentar om att byrån utövar sin 

verksamhet på två platser (Valenciennes och Lille), vilket medför extrakostnader. 

Överföring av anslag mellan budgetår 

6. Europaparlamentet tar del av revisionsrättens påpekande att mer än 4 100 000 EUR fördes 

över till 2009, varav cirka 3 900 000 EUR avsåg administrativa utgifter och driftsutgifter 

(det vill säga 57 procent av den årliga budgeten för anslagen till avdelning II och 

avdelning III). Parlamentet understryker att denna situation framhäver de svårigheter som 

byrån haft i samband med planeringen och budgeteringen av sin verksamhet. 

Upphandlingsförfaranden 

7. Europaparlamentet oroar sig över de brister i upphandlingsförfarandena som påvisats av 

revisionsrätten. 



 

8. Europaparlamentet gläder sig över att byrån infört en åtgärdsplan för att avhjälpa de 

brister på upphandlingsområdet som revisionsrätten pekade på och som hindrade insyn i 

förfarandena. 

 

Internrevision 

9. Europaparlamentet bekräftar att 32 av de 36 rekommendationer som utfärdades av 

tjänsten för internrevision har genomförts sedan 2006. Av de fyra rekommendationer som 

inte har avslutats, betraktas en som ”kritisk” och tre som ”mycket viktiga”. Parlamentet 

uppmanar därför bestämt byrån att genomföra vissa normer för internkontroll i fråga om 

bankunderskrifter, åtskillnad mellan funktioner, känsliga befattningar och delegering av 

befogenheter. 

 

o 

o   o 

 

10. Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en 

del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 20101 om byråernas 

verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll. 
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