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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 Den Europæiske Revisionsret har fastslået, at de transaktioner, der 
ligger til grund for Fællesforetagendet Shift2Rails (S2R) regnskab for regnskabsåret 
2017 i alle væsentlige henseender er lovlige og formelt rigtige;

2. bemærker, at det årlige budget for 2017 for fællesforetagendet S2R var på 68,6 mio. 
EUR i forpligtelsesbevillinger og 44,1 mio. EUR i betalingsbevillinger;

3. bemærker, at fællesforetagendet S2R for driftsbudgettet opnåede en udnyttelsesgrad på 
94 % for forpligtelsesbevillinger og på 79 % for betalingsbevillinger; bemærker, at de 
fleste af fællesforetagendets betalinger i 2017 var forfinansieringsbetalinger til Horisont 
2020-projekter udvalgt efter indkaldelserne af forslag i 2017; bemærker den lave 
(55,2 %) gennemførelse af betalingsbevillinger i afsnit 2 (administrative udgifter) som 
følge af anvendelsen af flerårige rammekontrakter; beklager, at der var svagheder i 
budgetplanlægningsprocessen, og at fællesforetagendet S2R havde uudnyttede midler 
fra det foregående år til et beløb på ca. 7,6 mio. EUR;

4. beklager, at ingen af de øvrige medlemmer inden udløbet af fristen den 31. januar 2018 
var i stand til at få sine omkostninger attesteret i relation til operationelle bidrag i 
naturalier (IKOP) for 2017 og bidrag i naturalier til gennemførelsen af supplerende 
aktiviteter (IKAA); bemærker, at IKOP for 2017 blev anslået til at udgøre 
21,3 mio. EUR, hvilket repræsenterede en positiv tendens i overensstemmelse med den 
sædvanlige programforvaltningskurve; er tilfreds med, at de anmeldte kumulative 
IKAA-erklæringer fra andre medlemmer ved udgangen af 2017 beløb sig til 130 mio. 
EUR, hvilket er over det minimumsbeløb på 120 mio. EUR, der er fastsat i 
overensstemmelse med forordningen om fællesforetagendet S2R;

5. understreger, at forskning og innovation inden for jernbanesektoren er afgørende for 
udviklingen af en sikker og globalt konkurrencedygtig jernbanesektor og endvidere 
spiller en vigtig rolle for opnåelsen af en betydelig reduktion af 
jernbanetransportsystemets livscyklusomkostninger, en betydelig forøgelse af 
jernbanetransportsystemets kapacitet med hensyn til pålidelighed og punktlighed samt 
for fjernelsen af de resterende tekniske hindringer for interoperabilitet og mindskelsen 
af de negative eksterne virkninger i tilknytning til transport; fremhæver endvidere, at 
fællesforetagendet S2R's mål er at opnå et fælles europæisk jernbaneområde og gøre det 
europæiske jernbanesystem mere attraktivt og konkurrencedygtigt; understreger, at 
fællesforetagendet S2R skal have de nødvendige finansielle, materielle og menneskelige 
ressourcer til at nå disse centrale mål på en effektiv måde;

6. minder om, at forskning og innovation ikke er en isoleret proces, der anvender en 
simpel regel for processtyring; understreger derfor, at det er yderst vigtigt blandt 
forsknings- og innovationsprojekterne at identificere de projekter, der er i stand til at 
bringe innovative løsninger på markedet; fremhæver, at det i forbindelse med 
udviklingen af det næste S2R-fællesforetagende vil være meget vigtigt at foretage 
ændringer i forordningen om oprettelse af fællesforetagendet S2R og i dets vedtægter 



PE630.377v02-00 4/6 AD\1174608DA.docx

DA

med henblik på at forbedre dets effektivitet; understreger især, at det er nødvendigt at 
forudse anvendelsen af princippet om flerårig finansiering og vedtage fleksible 
tidsplaner for offentliggørelse af projektforslag;

7. insisterer på vigtigheden af samarbejdet mellem fællesforetagendet S2R og Den 
Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA); glæder sig over inddragelsen af ERA i 
fællesforetagendets bestyrelsesmøder; anmoder fællesforetagendet S2R om at forelægge 
mere konkrete oplysninger om de vigtigste resultater af dette samarbejde i sin årlige 
aktivitetsrapport;

8. bemærker, at fællesforetagendet S2R i 2017 tildelte 17 tilskud som et resultat af 2017-
indkaldelsen, der blev lanceret i november 2016, og som vil blive samfinansieret med 
fællesforetagendet S2R med op til 60,1 mio. EUR; bemærker endvidere, at de øvrige 
stiftende medlemmer foruden Unionen og de associerede medlemmer blev enige om at 
begrænse deres anmodning om samfinansiering til 44,44 % af de samlede 
projektomkostninger, hvilket er det laveste samlede beløb for Horisont 2020-
programmet; glæder sig over, at 120 SMV'er deltog i 2017-indkaldelsen, og at 50 
SMV'er blev udvalgt til finansiering (25 %); 

9. glæder sig over, at fællesforetagendet S2R er villigt til at eksperimentere i 2018 med 
henblik på at forenkle de administrative procedurer ved at gennemføre pilotstøtten i 
form af engangsbeløb i en begrænset programstyringsramme;

10. bemærker, at den repræsentative stikprøve for fællesforetagendet S2R for de 
efterfølgende kontroller i 2017 blev identificeret til 15 deltagere, der repræsenterer 
1,3 mio. EUR i S2R-medfinansiering, der er valideret; beklager, at der ikke angives en 
specifik fejlprocent i forbindelse med revisioner udført for den repræsentative stikprøve 
af fællesforetagendet S2R;

11. glæder sig over, at fællesforetagendet S2R har fastlagt sin egen strategi og 
handlingsplan for bekæmpelse af svig med henblik på at afhjælpe de forhold, der ligger 
til grund for de vigtigste bemærkninger fra Revisionsretten inden for rammerne af 
dechargeproceduren for 2016;

12. bemærker, at fællesforetagendet S2R har vedtaget regler for interessekonflikter for så 
vidt angår dets medlemmer, organer, personale og udstationeret personale samt for
medlemmerne af fællesforetagendet S2R's bestyrelse og har indført en skræddersyet 
strategi til bekæmpelse af svig, der supplerer Horisont 2020-strategien, herunder en 
vurdering af de risici og muligheder, der er forbundet hermed;

13. foreslår, at Parlamentet meddeler fællesforetagendet S2R's administrerende direktør 
decharge for gennemførelsen af fællesforetagendet S2R's budget for regnskabsåret 
2017.
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