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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar Europeiska revisionsrättens konstaterande att Europeiska 
unionens konsoliderade årsredovisning för 2019 i alla väsentliga avseenden ger en 
rättvisande bild av EU:s finansiella ställning. Parlamentet beklagar dock att utgifterna för 
2019 innehåller väsentliga fel, med en uppskattad felnivå på 2,7 %, vilket ligger ordentligt 
över väsentlighetsgränsen på 2 %. 

2. Europaparlamentet noterar kommissionens bedömning att Fonden för ett sammanlänkat 
Europa (FSE) är förknippad med en låg risk för fel. Parlamentet uppmanar dock 
kommissionen att, tillsammans med revisionsrätten och Olaf, noga övervaka EU:s 
transportprojekt, eftersom offentliga investeringar i infrastruktur är särskilt känsliga för 
bedrägerier. 

3. Europaparlamentet konstaterar att 4 973 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 
2 725 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden fanns tillgängliga för rörlighets- och 
transportpolitiken, varav 4 422 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 2 058 
miljoner EUR i betalningsbemyndiganden som godkänts för den europeiska 
transportpolitiken (06 02) och Horisont 2020 – Forskning och innovation med anknytning 
till transport (06 03) förvaltades av genomförandeorganet för innovation och nätverk 
(Inea). 

4. Europaparlamentet välkomnar lanseringen av 2019 års ansökningsomgång för det 
fleråriga arbetsprogrammet för transport inom FSE med en budget på 1,4 miljarder EUR 
och tonvikt på fullbordandet av de nio stomnätskorridorerna senast 2030. 

5. Europaparlamentet konstaterar att under det sjätte året av den nuvarande 
programperioden 2014–2020 hade endast omkring 31% av de medel som ursprungligen 
tilldelats resulterat i betalningar i januari 2020, och sålunda äventyras ett fullständigt 
genomförande av FSE. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsevärt påskynda 
investeringarna och kommissionen att stärka sin övervakning med tanke på det akuta 
behovet av infrastrukturinvesteringar för en snabb återhämtning från covid-19-krisen. 

6. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för tillägget av en pelare för militär rörlighet i TEN-
T-politiken genom antagandet av handlingsplanen i mars 2018. Parlamentet beklagar att 
kommissionens och Europaparlamentets förslag om att införa ett nytt anslag för militära 
rörlighetsbehov på 6,5 miljarder EUR i FSE:s budget för perioden 2021–2027 har 
minskats drastiskt. 

7. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att det ska inrättas en ny budgetpost för 
turism för att stödja denna sektor som drabbats hårt av covid-19-krisen. Parlamentet 
välkomnar att revisionsrätten har inlett en revision för att bedöma turistprojekt som 
samfinansierats med 6,4 miljarder EUR 2007–2013 och med 4 miljarder EUR hittills 
under Eruf och Sammanhållningsfonden 2014–2020, vilket kommer att bidra till att 
förbättra EU:s turismpolitik. 
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8. Europaparlamentet föreslår att kommissionen och dess genomförandeorgan beviljas 
ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 
2019 på områdena transport och turism.


