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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de conclusie van de Rekenkamer dat de geconsolideerde 
jaarrekeningen van de Unie voor het jaar 2017 betrouwbaar zijn en dat de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen van de Commissie voor het begrotingsjaar 2017 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn, behalve kostenvergoedingen, die fouten 
bevatten; stelt vast dat het geschatte totale foutenpercentage van 2,4 % boven de 
materialiteitsdrempel van de Rekenkamer (2 %) ligt, maar is teruggelopen van 3,1 % in 
2016 en 3,8 % in 2015;

2. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer voor het achtereenvolgende tweede jaar 
een oordeel met beperking heeft uitgebracht over de betalingen uit de EU-begroting en 
verwacht dat het beheer van de financiën van de Unie nog verder wordt verbeterd;

3. betreurt dat de Rekenkamer voor het beleidsgebied "Concurrentievermogen voor groei 
en banen", waaronder vervoerbeleid valt, geen volledige informatie verschaft over de 
controles die met betrekking tot de vervoerssector zijn uitgevoerd, met name wat de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) betreft;

4. merkt op dat in 2017

– 3 964 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 2 176 miljoen EUR aan 
betalingskredieten beschikbaar waren voor vervoerbeleid, met inbegrip van de 
CEF, beveiliging van het vervoer, passagiersrechten, vervoersagentschappen, en 
onderzoek en innovatie in verband met vervoer (Horizon 2020);

– 3 452,9 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 1 643,7 miljoen EUR aan 
betalingskredieten die waren goedgekeurd voor de CEF vervoer (hoofdstuk 06 02) 
en Horizon 2020 (vervoersgerelateerd onderzoek en innovatie - hoofdstuk 06 03) 
door het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) werden beheerd;

– 72,5 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar was voor 
administratieve uitgaven op het gebied van mobiliteits- en vervoersbeleid;

5. stelt vast dat de Commissie in 2017 152 projecten voor een totale CEF-
vervoersfinanciering van 2,7 miljard EUR en een totale investering van 4,7 miljard 
EUR (met inbegrip van andere publieke en particuliere financiering) heeft geselecteerd; 
wijst andermaal op de betekenis van het CEF-financieringsinstrument voor de 
voltooiing van het TEN-V-netwerk, voor de totstandbrenging van een Europese 
vervoersruimte, en voor het ontwikkelen van de grensoverschrijdende schakels en het 
aanbrengen van de ontbrekende schakels; betreurt dat de kansen die de CEF biedt, niet 
door alle nationale belanghebbenden ten volle zijn benut; merkt op dat het in het kader
van een financieel instrument bestede bedrag niet het enige prestatiecriterium is, en 
verzoekt de Commissie een gedegener beoordeling uit te voeren van de successen van 
met EU-middelen gefinancierde vervoersprojecten en van hun meerwaarde en 
resultaatgerichte uitgaven;
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6. verzoekt de Europese TEN-V-coördinatoren een grondige beoordeling te verrichten van 
de voltooide projecten en de verbeteringen langs de TEN-V-corridors die tijdens de 
huidige programmeringsperiode zijn uitgevoerd, en deze beoordeling aan de Commissie 
en het Parlement voor te leggen; verzoekt de Commissie voorts een mechanisme –
waaronder technische bijstand – voor te stellen om de toegevoegde waarde van de 
Europese fondsen bij de voltooiing van de TEN-V-corridors te verhogen en de 
vooruitgang te maximaliseren;

7. verzoekt de Commissie om voor de vervoerssector duidelijk een beoordeling van het 
effect van het EFSI op andere financieringsinstrumenten te presenteren, met name wat 
betreft de CEF en de samenhang van het CEF-schuldinstrument met andere EU-
initiatieven, en wel ruim vóór het voorstel voor het volgende MFK; vraagt dat in deze 
beoordeling een duidelijke analyse wordt gemaakt van het geografische evenwicht van 
de investeringen in de vervoerssector; herinnert er echter aan dat het bedrag dat uit 
hoofde van een financieringsinstrument wordt uitgegeven, niet als het enige relevante 
criterium voor de beoordeling van de prestaties daarvan mag worden beschouwd; 
verzoekt de Commissie daarom haar beoordeling van de resultaten die in het kader van 
door de Unie gefinancierde vervoersprojecten zijn behaald, te verdiepen en de 
toegevoegde waarde ervan te meten; 

8. is ingenomen met de resultaten van de blendingoproep voor CEF-financiering van 2017 
en het besluit om het budget tot 1,35 miljard EUR te verhogen, hetgeen de relevantie en 
toegevoegde waarde bevestigt van het gebruik van EU-subsidies voor blending met 
financiering van de Europese Investeringsbank, nationale stimuleringsbanken of andere 
ontwikkelingsbanken en openbare financiële instellingen alsmede van particuliere 
financiële instellingen en investeerders uit de particuliere sector, al dan niet via publiek-
private partnerschappen; is van mening dat de CEF daarom maatregelen moet blijven 
ondersteunen die het combineren van EU-subsidie en andere financieringsbronnen 
mogelijk maken, waarbij subsidie het belangrijkste financieringsinstrument blijft;

9. is ingenomen met de conclusie van de tussentijdse evaluatie van het CEF-programma en 
de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 en verzoekt de Commissie passende follow-
upmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze twee programma's met succes 
worden afgerond;

10. stelt vast dat de Dienst interne audit van de Commissie als onderdeel van zijn audit van 
het toezicht van de Commissie op de uitvoering van CEF-financieringsinstrumenten 
heeft geconstateerd dat het uitvoeringspercentage van de financiële instrumenten in het 
kader van de CEF uiterst gering was en dat het merendeel van het oorspronkelijk aan 
CEF-financieringsinstrumenten toegekende budget (2,43 miljard EUR) is omgebogen 
naar begrotingslijnen voor CEF-subsidie, waardoor er tot 2020 slechts 296 miljoen EUR 
beschikbaar is voor CEF-financieringsinstrumenten; stelt voorts vast dat een van de 
hiervoor opgegeven redenen was dat de subsidiabiliteitscriteria van de CEF-
financieringsinstrumenten en van het Europees Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI) elkaar grotendeels overlappen en dat potentieel voor de CEF in aanmerking 
komende projecten in de praktijk door het EFSI zijn gefinancierd, daar dit een grotere 
politieke prioriteit heeft en een breder toepassingsgebied; verzoekt de Commissie, wat 
de CEF betreft, de mate van bekendheid met de subsidiabiliteitsregeling bij de 
begunstigden te verbeteren, met name door een duidelijk onderscheid te maken tussen 
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een uitvoeringscontract en een onderaannemingscontract, hetgeen de voornaamste bron 
van verwarring bij de begunstigden was; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat 
financiële instrumenten elkaar aanvullen en niet vervangen;

11. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om, gezien de talrijke financieringsbronnen, 
een gemakkelijke toegang – in de vorm van één loket – tot projecten te bieden om de 
burgers in staat te stellen de ontwikkelingen en de financiering van infrastructuur die 
door EU-fondsen en het EFSI wordt medegefinancierd, duidelijk te volgen; spoort de 
Commissie derhalve aan om samen met de lidstaten een jaarlijks overzicht te publiceren 
van de vervoers- en toerismeprojecten die met EFRO-middelen en cohesiemiddelen 
medegefinancierd zijn, zoals ook gebeurt bij de CEF;

12. stelt vast dat het aantal financieringsinstrumenten aanzienlijk is toegenomen, waardoor 
nieuwe blendingmogelijkheden in de vervoerssector ontstaan, maar waardoor er ook een 
ingewikkeld web van regelingen rond de EU-begroting is gegroeid; vreest dat deze 
instrumenten naast de EU-begroting de mate van verantwoording en transparantie 
zouden kunnen ondermijnen, omdat verslaglegging, controle en publieke toetsing niet 
op elkaar zijn afgestemd; verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe het 
begrotingssysteem van de Unie kan worden hervormd, en met name hoe kan worden 
bewerkstelligd dat de financieringsregels niet ingewikkelder zijn dan noodzakelijk is 
voor het verwezenlijken van de beleidsdoelstellingen, en voor het waarborgen van 
verantwoordingsplicht, transparantie en controleerbaarheid;

13. stelt vast dat 2017 het eerste jaar van de auditcampagne voor het CEF-programma was 
en dat er nog 2 à 3 jaar van CEF-audits nodig zijn om tot een betrouwbare berekening 
van de foutenpercentages voor alle CEF-sectoren te komen; is niettemin ingenomen met 
het feit dat het aantal geconstateerde fouten voor de in 2017 afgeronde CEF- en TEN-V-
audits uitermate gering was;

14. stelt vast dat 2017 een overgangsjaar was voor de uitvoering van het nieuwe kader voor 
interne controle, aangezien de Commissie vanaf 2018 van een op naleving gebaseerd 
systeem overstapt op een op de beginselen gebaseerd systeem, en een derde van de 
Commissiediensten al voor het begrotingsjaar 2017 rapporteert volgens dit nieuwe 
kader;

15. is bezorgd over het feit dat de Dienst interne audit van de Commissie aanzienlijke 
tekortkomingen heeft vastgesteld in het huidige toezichtsysteem van DG MOVE op het 
beleid inzake de veiligheid van zowel luchtvaart als zeevervoer, en drie uiterst 
belangrijke aanbevelingen heeft gedaan; verzoekt DG MOVE het actieplan dat het heeft 
voorbereid om de geconstateerde risico's aan te pakken, volledig uit te voeren; 

16. stelt met verontrusting vast dat DG MOVE, als belangrijkste dienst van de Commissie 
wat vervoersbeleid betreft, moeite heeft om de hooggespecialiseerde profielen aan te 
werven die nodig zijn om technische deskundigheid te waarborgen en de belangrijkste 
wetgevingsvoorstellen op de prioritaire gebieden en diverse sectoren en markten, zoals 
koolstofarme toepassingen, financiering van infrastructuur of digitaal vervoer, naar de 
praktijk te vertalen; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat DG MOVE, als 
essentiële dienst, na zijn herstructurering de specialisten kan aanwerven die nodig zijn 
om zijn veeleisende taak te kunnen uitvoeren; onderstreept in dit verband voorts dat het 
INEA eveneens moeite blijft houden om zijn organigram te vervolledigen – eind 2017 
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beschikte het over 249 van de 272 voorziene personeelsleden en moest het 23 vacatures 
naar het volgende jaar overhevelen; 

17. herhaalt zijn verzoek om toevoeging van een op toerisme gerichte begrotingslijn aan 
toekomstige begrotingen van de Unie, teneinde de transparantie te verbeteren van de 
middelen van de Unie die voor maatregelen op het gebied van toerisme worden 
gebruikt;

18. stelt voor dat het Parlement met betrekking tot de sectoren waarvoor de Commissie 
vervoer en toerisme verantwoordelijk is, de Commissie kwijting verleent voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 
2017.
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