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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 fastslået, at regnskabet for Den Europæiske 
Unions Jernbaneagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2018 i alt væsentligt er lovligt og 
formelt rigtigt;

2. fastslår, at det mål, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har opstillet, 
nemlig etableringen af et fælles europæisk jernbanemarked, ikke er blevet nået; opfordrer 
agenturet til at koncentrere sine anstrengelser og publikationer om dette område;

3. bemærker, at målet om at overflytte trafik fra landevej til jernbane kun kan nås, hvis der 
findes et konkurrencedygtigt europæisk jernbaneområde; opfordrer agenturet til at 
udarbejde en række foranstaltninger, der sikrer, at jernbanetransporter i fremtiden kan 
inkorporeres i moderne logistikkæder;

4. fremhæver agenturets strategiske rolle i forbindelse med at forbedre jernbanetransportens 
konkurrenceevne i forhold til andre transportformer og med at sikre sikkerheden og 
interoperabiliteten i det europæiske jernbanesystem; understreger derfor, at det er vigtigt 
at give agenturet tilstrækkelige budgetmidler til at kunne udfylde sin rolle;

5. påpeger, at de næste fem år bliver kritiske for jernbanesektorens fremtid, og at agenturet 
skal forsynes med de finansielle og personalemæssige ressourcer, der er nødvendige for 
at imødegå de kommende udfordringer;

6. bemærker, at agenturets årlige budget for 2018 var på 28,8 mio. EUR i 
forpligtelsesbevillinger og 25,6 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at den 
gennemsnitlige udnyttelsesgrad var på 100 % for forpligtelsesbevillinger (inklusive 
fremførsler) og 89 % for betalingsbevillinger; bemærker med beklagelse, at målet om en 
udnyttelsesgrad på 90 % for betalingsbevillinger ikke blev nået; 

7. glæder sig over, at agenturet er bevidst om og rede til at tage hensyn til de små og 
mellemstore virksomheders særlige behov ved anvendelsen af forordningen om gebyrer 
og afgifter i forbindelse med de nye certificeringsopgaver;

8. glæder sig over, at de vejledende lofter, som Revisionsretten anvender til at evaluere 
budgetgennemførelsen for så vidt angår fremførsler for afsnit 1 (personaleudgifter) på 
10 % og på 20 % for afsnit 2 (administrationsudgifter), er nået; bemærker med 
beklagelse, at det vejledende loft for afsnit 3 (30 % for driftsudgifter) ikke er nået; 

9. glæder sig over, at agenturet vedtog retningslinjerne for whistleblowing i november 2018; 

10. glæder sig over, at agenturet har gennemført Revisionsrettens anbefaling om at sikre 
regnskabsførerens uafhængighed, idet denne nu rent funktionelt rapporterer til den 
administrerende direktør og ikke længere er ansvarlig for økonomi og udbud;

11. bemærker, at resultaterne af den årlige benchmarking af personalet svarer til resultaterne 
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for 2017, idet 18,4 % af personalet varetager administrative opgaver (18,18 % i 2017), 
69,7 % er beskæftiget med operationelle opgaver (70,16 %), og 11,90 % af personalet 
beskæftiger sig med kontrol og finansielle opgaver (11,67 %);

12. beklager, at agenturet stadig har to hjemsteder, nemlig i Lille og Valencia, og påpeger, at 
omkostningerne ville kunne nedbringes, hvis alle operationer blev centraliseret til et 
enkelt hjemsted;

13. glæder sig over agenturets fortsatte bestræbelser på at forberede sig på sine nye opgaver 
som defineret i den fjerde jernbanepakke og på i juni 2019 at påtage sig sin rolle som EU-
myndighed med ansvar for udstedelse af tilladelser til at bringe jernbanekøretøjer i 
omsætning, fælles sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder og godkendelser af 
udstyr til det europæiske trafikstyringssystem (ERTMS) langs sporet; glæder sig navnlig 
over, at alle retsakter og bestyrelsens beslutninger blev vedtaget til tiden, og at agenturet 
har offentliggjort en vejledning om ansøgning om køretøjsgodkendelser; glæder sig over 
de øvrige skridt, som agenturet har taget for at forberede sig på sine nye opgaver (aktivt 
samarbejde med berørte parter, læringscases og "shadow running" samt pilotovervågning 
af de nationale sikkerhedsmyndigheder); glæder sig over, at der er blevet oprettet en 
kvikskranke;

glæder sig over, at agenturet dermed har påbegyndt opgaven med at harmonisere de over 
14 000 nationale forskrifter vedrørende jernbanetransport;

1) beklager, at jernbaneområdet i modsætning til luftfarten og vejtransporten stadig 
er langt fra at være harmoniseret;

2) opfordrer agenturet til kraftigt at intensivere sine bestræbelser på at få etableret et 
fælles europæisk jernbaneområde;

14. bemærker, at agenturet spiller en central rolle i forhold til at mindske de bureaukratiske 
hindringer på området for jernbanetransport på tværs af grænserne;

15. fastslår, at der såvel på infrastruktur- som på køretøjssiden er gjort alt for få fremskridt i 
retning af at få indført det udstyr, der er nødvendigt for ERTMS i Europa, og opfordrer 
agenturet til at foreslå foranstaltninger til at sætte fart i processen;

16. opfordrer Kommissionen til hurtigt at træffe afgørelse om agenturets anmodning om en 
undtagelse fra dens finansforordning med henblik på at sikre en korrekt planlægning af 
gebyrer og afgifter og tilsvarende forpligtelser og betalinger i budgettet;

17. beklager, at der i 2018 blev registreret 37 tilfælde af manglende overensstemmelse, 
herunder 18, der havde finansielle virkninger (og at disse for fire af tilfældenes 
vedkommende var på over 15 000 EUR); anmoder agenturet om at fortsætte sine 
bestræbelser på at forbedre sin forvaltning og sine udbudsprocedurer; 

18. noterer sig, at agenturet foreslog at revidere rammen for god forvaltningsskik; anmoder 
agenturet om i sin næste årsberetning at aflægge rapport om udviklingen med hensyn til 
denne ramme; glæder sig over, at agenturet har fortsat undervisningen i etik og 
bekæmpelse af svig; glæder sig over, at der ikke er blevet indberettet nogen tilfælde af 
mistanke om svig til OLAF; bemærker, at den sag, der blev indberettet i 2017, stadig 
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undersøges; 

19. glæder sig over det vellykkede resultat af revisionen for at opnå ISO 9001-certificering;

20. foreslår, at Parlamentet meddeler agenturets administrerende direktør decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018.
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