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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 gläder sig över revisionsrättens konstaterande att Europeiska unionens 
järnvägsbyrås (ERA) (nedan kallad byrån) räkenskaper för budgetåret 2019 i alla 
väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet noterar att byråns årliga budget för 2019 uppgick till 
27,7 miljoner EUR och att den genomsnittliga genomförandegraden var 99,98 % för 
åtaganden (mål 95 %) och 92,2 % för betalningsbemyndiganden (mål 90 %). Parlamentet 
noterar att 98,29 % av de anslag som förts över från 2018 (C8-anslag) har genomförts.

3. Europaparlamentet noterar att det vägledande taket på 10 % som revisionsrätten använder 
för att bedöma budgetgenomförandet vad gäller överföringar inom avdelning 1 
(personalutgifter) och på 20 % för avdelning 2 (administrativa utgifter) har uppnåtts. 
Parlamentet beklagar att det vägledande taket för avdelning 3 (30 % för driftsutgifter) inte 
har uppnåtts.

4. Europaparlamentet noterar att resultaten av den årliga jämförelsen angående personal 
i princip motsvarar resultaten från 2018, dvs. att 19,39 % av personalen hade 
administrativa uppgifter (20,33 % 2018), 69,95 % hade operativa uppgifter (68,88 %) och 
11,04 % arbetade med kontrollverksamhet och finansiella uppgifter (10,79 %).

5. Europaparlamentet beklagar att 41 fall av bristande överensstämmelse registrerades under 
2019. Parlamentet uppmanar byrån att fortsätta sina ansträngningar för att förbättra sin 
förvaltning och upphandlingsförfarandena.

6. Europaparlamentet gläder sig över att byrån i maj 2019 reviderade ramen för god 
förvaltningssed i linje med kommentarerna från den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten. Parlamentet gläder sig över att inga fall av misstankar om bedrägeri har 
meddelats Olaf. Parlamentet noterar att det fall som rapporterades 2017 har avslutats av 
Olaf utan kommentarer.

7. Europaparlamentet föreslår att parlamentet beviljar byråns verkställande direktör 
ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2019.


