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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de door de Rekenkamer geconstateerde regelmatigheid van de 

rekeningen van het Europees Spoorwegbureau ('het Bureau') voor het begrotingsjaar 

2014; 

2. merkt op dat het Bureau voor 2014 een begroting van 25,7 miljoen euro aan vastleggings- 

en betalingskredieten had en dat de gemiddelde uitvoeringspercentages 97,34 % voor de 

vastleggingskredieten (inclusief overdrachten) en 96,87 % voor de betalingskredieten 

bedroegen; 

3. hekelt de stijging van de overdrachten voor titel II (24,53 %) en III (37,93 %), in 

vergelijking met het voorgaande jaar, met name het niveau van de overgedragen 

vastleggingskredieten voor de operationele titel III met 2,2 miljoen euro, vanwege 

vertraging bij operationele en IT-projecten; verzoekt het Bureau de begrotingsplanning te 

verbeteren en dit niveau te verlagen tot de door de Rekenkamer vastgestelde indicatieve 

maxima (20 % voor titel II en 30 % voor titel III), overeenkomstig het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit in het kader van het meerjarig financieel kader; verzoekt de 

Commissie de specifieke problemen met betrekking tot overdrachten die de 

agentschappen gemeen hebben, aan te pakken; 

4. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer over de gunningsprocedure van een 

specifieke kaderovereenkomst inzake het Europees systeem voor het beheer van de 

spoorwegveiligheid (ERTMS), dat geresulteerd heeft in financiële offertes die de 

maximale contractwaarde benaderden; verzoekt het Bureau van deze soorten op 

concurrentie gebaseerde procedures passend gebruik te maken om ervoor te zorgen dat op 

prijs geconcurreerd wordt en tegelijk de kwaliteit van de gekozen projecten gewaarborgd 

wordt; 

5. is ingenomen met de corrigerende maatregelen die genomen zijn om de nauwkeurigheid 

en documentatie te verbeteren van de informatie die het Bureau gebruikt bij zijn 

aanbestedingsprocedures, en om aan zijn eigen internecontrolenormen (ICN) met 

betrekking tot de bedrijfscontinuïteit te voldoen; wijst erop dat het algemene 

internecontrolesysteem weliswaar doeltreffend is maar dat naleving van de ICN verder 

moet worden verbeterd; spoort het Bureau aan gebieden in kaart te brengen en 

maatregelen toe te passen ter verbetering van de effectiviteit van zijn geïntegreerd 

beheersysteem; is in dit opzicht ingenomen met de aanwerving in 2014 van een 

coördinator voor de interne controles om de ontwikkeling van een geïntegreerd 

beheersysteem en de tenuitvoerlegging van de internecontrolenormen te ondersteunen; 

6. wijst op de resultaten van de eerste benchmarking van de posten van het Bureau, met 

20,9 % van de functies gericht op administratieve ondersteuning, 67,6 % op operationele 

taken en 11,7 % op financiële en controletaken; 

7. herinnert aan de rol van het Bureau bij het waarborgen van de veiligheid en de 

interoperabiliteit van het Europese spoorwegstelsel; is ingenomen met de rol van het 
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Bureau in de follow-up van het ontwikkelen, testen en uitvoeren van ERTMS en bij het 

evalueren van de specifieke ERTMS-projecten; herinnert er bovendien aan dat de taak 

(bijv. één loket voor voertuiggoedkeuringen en veiligheidscertificaten) en de 

bevoegdheden van het Bureau momenteel herzien worden in het kader van het vierde 

spoorwegpakket; dringt erop aan dat het Bureau, als zijn taken worden uitgebreid, de 

nodige financiële, materiële en personele middelen tot zijn beschikking krijgt om zijn 

nieuwe en bijkomende taken doeltreffend en efficiënt te kunnen uitvoeren; neemt met 

verontrusting kennis van de tegenstrijdigheid tussen de onlangs aangenomen wetgeving 

ter uitbreiding van de taak van het Bureau en de inkrimping van de begrotingsmiddelen 

voor het Bureau die in het kader van het meerjarig financieel kader 2014-2020 zal 

plaatsvinden; 

8. spoort het Bureau aan met de lidstaten samen te werken om het aantal en de kwaliteit van 

de in het kader van het vervoersprogramma Connecting Europe Facility (CEF) 

voorgestelde spoorwegprojecten , met name ERTMS-projecten, te verhogen; herinnert 

aan het standpunt van het Europees Parlement in de begrotingsprocedure inzake de 

terugwinning van de totale bedragen die zijn overgeheveld van de CEF naar het Europees 

Fonds voor strategische investeringen; 

9. neemt kennis van het grote aantal outputs (240) en kernprestatie-indicatoren (41) in het 

werkprogramma 2014 en het jaarverslag van het Bureau; is van mening dat een 

verslagleggingssysteem dat is gebaseerd op de impact van het Bureau op de 

spoorwegsector de transparantie en zichtbaarheid van de taak van het Bureau zou 

vergroten; 

10. is ingenomen met het besluit van de raad van bestuur om een beleid inzake 

belangenconflicten vast te stellen en op de website van het Bureau de 

belangenverklaringen en cv's van de leden van de raad van bestuur te publiceren; betreurt 

het echter dat van verscheidene leden van de raad van bestuur de verklaringen ontbreken 

en dringt er bij het Bureau op aan deze onverwijld openbaar te maken; 

11. onderkent dat het Bureau zijn wervingsprocedures en -richtsnoeren heeft herzien om 

problemen die tijdens controles zijn vastgesteld aan te pakken; betreurt het dat er niet 

sneller is opgetreden om deze kwesties op te lossen en stelt vast dat, als een tijdelijke 

maatregel extra controles zijn ingevoerd totdat voldoende is aangetoond dat de 

procedures bevredigend worden uitgevoerd; 

12. onderkent dat de in 2014 uitgevoerde selectie- en wervingsprocedures geleid hebben tot 

een voltooiingspercentage van 96 % van het formatieplan; is ingenomen dat het grote 

verloop bij het operationele personeel is verminderd en verwacht dat de vaststelling van 

de nieuwe verordening betreffende het Europees Spoorwegbureau zal zorgen voor een 

passend evenwicht bij het Bureau tussen personeel met een kort en een lang 

dienstverband, met name in operationele eenheden, om de continuïteit van de 

werkzaamheden te waarborgen; 

13. stelt voor dat het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Spoorwegbureau 

kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het 

begrotingsjaar 2014. 
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