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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. verneemt met instemming dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat de rekeningen van het 

Europees Spoorwegbureau ("het Bureau") voor het begrotingsjaar 2015 op alle materiële 

punten wettig en regelmatig zijn; 

2. merkt op dat het Bureau voor 2015 een begroting van 26,3 miljoen EUR aan 

vastleggings- en betalingskredieten had en dat de gemiddelde uitvoeringspercentages 

99,1 % voor de vastleggingskredieten (inclusief overdrachten) en 89,78 % voor de 

betalingskredieten bedroegen (90,59 % van de in 2015 vastgelegde kredieten); stelt 

daarnaast vast dat de 10,07 % die naar 2016 overgedragen werd vooral beleidsuitgaven 

betreft en dat 96,3 % van de overgedragen kredieten van 2014 uitgevoerd werd; 

3. stelt vast dat de overdrachten in vergelijking met 2014 verbeterd zijn (18,98 % voor titel 

II, in vergelijking met 24,53 % in 2014, en 29,42 % voor titel III, in vergelijking met 

37,93 % in 2014); verneemt met instemming dat de indicatieve maxima die de 

Rekenkamer gebruikt om de uitvoering van de begroting op het niveau van overdrachten 

te beoordelen (10 % voor titel 1, 20 % voor titel 2 en 30 % voor titel 3), werden gehaald; 

4. betreurt dat slechts 92,6 % van de facturen binnen de vastgelegde termijn van 30 dagen 

betaald werd, door vertraging bij het verwerken van de facturen door de personeelsleden 

van het Bureau, kastekorten en conflicten met leveranciers over de inhoud van de 

facturen; 

5. betreurt dat de corrigerende maatregelen naar aanleiding van de opmerkingen van de 

Rekenkamer in 2013 over de dubbele locatie van het Bureau in Lille en Valenciennes nog 

niet geïmplementeerd zijn; betreurt eveneens dat de aanbeveling om de 

aanwervingsprocedures te verbeteren nog niet geïmplementeerd is; 

6. betreurt dat nog geen volledige naleving van de normen voor interne controles werd 

bereikt en dat verschillende prioritaire activiteiten voor 2015 nog voltooid moeten 

worden, bijvoorbeeld een procedure voor functiebeschrijvingen, een 

bekwaamheidsbeheersysteem en een procedure voor incidentbeheer; 

7. wijst op de resultaten van de tweede benchmarking van de posten van het Bureau, met 

21,14 % van de functies gericht op administratieve ondersteuning, 64,61 % op 

operationele taken en 14,25 % op financiële en controletaken; betreurt dat het aantal 

personeelsleden dat rechtstreeks operationele taken uitvoert, verhoudingsgewijs is 

gedaald; 

8. benadrukt dat het Bureau een strategische rol heeft bij het verbeteren van het 

concurrentievermogen van het spoor ten opzichte van andere vervoerswijzen, door 

administratieve en technische barrières weg te nemen, markttoegang aan te moedigen en 

non-discriminatie te waarborgen, overheidsgeld voor openbare diensten voor vervoer per 

spoor efficiënter in te zetten en de infrastructuur beter te beheren; 
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9. beklemtoont 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 

Bureau in de follow-up van het ontwikkelen, testen en uitvoeren van het Europees 

beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) en bij het evalueren van de specifieke 

ERTMS-projecten; herinnert er bovendien aan dat een herziening van de taak (bijv. één 

loket voor voertuiggoedkeuringen en veiligheidscertificaten) en de bevoegdheden van het 

Bureau deel uitmaakt van het vierde spoorwegpakket; dringt erop aan dat het Bureau, als 

zijn takenpakket wordt 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 het takenpakket van het Bureau en de 

besparingen op de begroting van het Bureau die in het kader van het meerjarig financieel 

kader 2014-2020 zullen worden doorgevoerd; 

10. ondersteunt het initiatief van het Bureau in 2015 om een nieuwe procedure in te voeren 

om de lidstaten en belanghebbenden meer te betrekken bij de ontwikkeling van het 

werkprogramma voor 2016; verwelkomt de lancering van het ERTMS-platform van 

belanghebbenden en herinnert eraan dat het ERTMS cruciaal is om één Europese 

spoorwegruimte te realiseren; benadrukt daarom dat een optimale coördinatie bij de 

ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het ERTMS, teneinde één transparant, stabiel, 

betaalbaar en interoperabel ERTMS-systeem in heel Europa te verwezenlijken, een 

hoofdprioriteit is; 

11. verwelkomt de proactieve aanpak van het Bureau, dat een taskforce heeft opgezet ter 

voorbereiding van de waarschijnlijke aanneming van het vierde spoorwegpakket in 2016, 

en de nieuwe status van het Bureau en zijn uitgebreidere takenpakket; 

12. verwelkomt het programma dat gericht is op het opschonen van de nationale regelgeving, 

teneinde de impact van de bestaande barrières tussen de lidstaten te beperken of de 

barrières weg te werken; 

13. ondersteunt de vorderingen die het Bureau maakt om de samenwerking met het Europees 

Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) en het Europees Agentschap voor de 

veiligheid van de luchtvaart (EASA) te verbeteren, teneinde een gezamenlijke 

veiligheidscultuur te ontwikkelen; 

14. herinnert aan het standpunt van het Europees Parlement in de begrotingsprocedure inzake 

de terugwinning van de totale bedragen die zijn overgeheveld van de 

financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen naar het Europees Fonds voor 

strategische investeringen; 

15. betreurt dat van verscheidene leden van de raad van bestuur de belangenverklaringen nog 

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

16. verneemt met instemming dat het Bureau begonnen is met de implementatie van het 

actieplan zoals gedefinieerd in de fraudebestrijdingsstrategie van het Bureau; betreurt 

echter dat de deelnamegraad van het personeel, met uitzondering van het management, 

aan opleidingen inzake fraudepreventie eerder laag is; 

17. merkt op dat het Bureau een geïntegreerd beheersysteem heeft aangenomen op basis van 
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vereisten die in de normen voor interne controles en in de serie van ISO 9001-normen 

vastgesteld zijn; 

18. stelt vast dat uit de risicobeoordeling in 2015 bleek dat er risico's gekoppeld zijn aan de 

uitbreiding van het mandaat van het Bureau naar aanleiding van de inwerkingtreding van 

de technische pijler van het vierde spoorwegpakket, en dat er risico's zijn door mogelijke 

beveiligingsproblemen, met gevolgen voor de interoperabiliteit, alsook innovatie-

uitdagingen die nefast zijn voor het concurrentievermogen van het spoor; 

19.  stelt voor dat het Europees Parlement kwijting verleent aan de uitvoerend directeur van 

het Bureau voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015. 
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