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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 het feit dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat de rekeningen van 
het Spoorwegbureau van de Europese Unie ("het Bureau") voor het begrotingsjaar 2017 
op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

2. benadrukt de rol van het Bureau bij het waarborgen van de veiligheid en de 
interoperabiliteit van het Europese spoorwegnet en 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 te waarborgen dat de infrastructuur beter wordt 
beheerd; ondersteunt de visie van de Commissie waarin het Europese spoorwegnet een 
positie als wereldleider op het gebied van veiligheidsprestaties vervult;

3. is ingenomen met de rol van het Bureau bij 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; merkt tevens op dat het vierde 
spoorwegpakket een technische pijler omvat die de rol van het Bureau versterkt door de 
invoering van nieuwe taken om te zorgen voor een uniforme tenuitvoerlegging van het 
EU-kader; 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;

4. herinnert eraan dat het ERTMS van cruciaal belang is voor de totstandbrenging van één 
Europese spoorwegruimte; 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;

5. 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;

6. merkt op dat het Bureau voor 2017 een begroting had van 30,7 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten en 26,8 miljoen EUR aan betalingskredieten en dat de 
gemiddelde uitvoeringspercentages 100,0 % bedroegen voor de vastleggingskredieten 
(inclusief overdrachten) en 87,3 % voor de betalingskredieten; betreurt dat de 
doelstelling van 90,0 % voor de betalingskredieten niet werd gehaald; merkt op dat de 
reden voor het niet halen van de doelstelling voor de betalingen verband hield met 
enkele vastleggingen die helemaal aan het eind van het jaar werden gedaan om het 
streefcijfer van 95 % voor de vastleggingen te halen;

7. betreurt dat enkel het indicatieve maximum van 10 % dat de Rekenkamer hanteert om 
de uitvoering van de begroting op het niveau van de overdrachten voor titel 1 
(personeel) te beoordelen, is bereikt, terwijl de maxima voor titel 2 (20 % -
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administratieve uitgaven) en titel 3 (30 % - operationele uitgaven) niet zijn bereikt;

8. moedigt het Bureau aan de onafhankelijkheid van de rekenplichtige te waarborgen door 
hem of haar rechtstreeks verantwoording te laten afleggen aan de directeur van het 
Bureau (administratief) en de raad van bestuur (functioneel), zoals aanbevolen door de 
Rekenkamer; verzoekt het Bureau rekening te houden met en alle nodige maatregelen te 
nemen met betrekking tot de aanbevelingen van de dienst Interne audit voor 2017 op het 
gebied van personeelsbeheer en competentiebeheer; is ingenomen met de goedkeuring 
door het Bureau in januari 2018 van de code voor correct bestuurlijk gedrag, waarin met 
name alle maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten zijn opgenomen;

9. betreurt dat talrijke contacten met de Franse autoriteiten niet hebben geleid tot de 
ondertekening van een overeenkomst betreffende de vestigingsplaats van het Bureau 
overeenkomstig artikel 71 van de verordening tot oprichting van het Bureau; betreurt 
verder dat de raad van bestuur er in 2017 niet is in geslaagd met eenparigheid van 
stemmen uitvoeringsbepalingen voor de talenregeling van het Bureau vast te stellen, 
wat heeft geleid tot extra kosten en vertraging, bijvoorbeeld bij aanwerving; betreurt dat 
het Bureau op twee locaties gevestigd blijft; verzoekt het Bureau alle activiteiten naar 
zijn hoofdkantoor te verplaatsen en enkel van daaruit te werken;

10. merkt op dat de resultaten van de jaarlijkse benchmarking met betrekking tot het 
personeel vergelijkbaar zijn met die van 2016, namelijk 18 % van het personeel voor 
administratieve taken, 69,5 % voor operationele taken, d.w.z. een lichte daling (0,5 %) 
ten opzichte van 2016 (toen steeg het cijfer van 65 % naar 70 %), en een status quo van 
ongeveer 12 % van het personeel voor financiële en controletaken; merkt op dat het 
brexitreferendum van juni 2016 tot heel wat onrust onder het personeel van het Bureau 
heeft geleid, aangezien enkele belangrijke personeelsleden van het Bureau uit het VK 
afkomstig zijn; merkt ook op dat uit intensieve contacten met de Britse spoorwegsector 
duidelijk is gebleken dat ze in het "Europese systeem" willen blijven;

11. is ingenomen met de proactieve aanpak van het Bureau om zijn structuur aan te passen 
aan zijn nieuwe taken zoals vastgelegd in het vierde spoorwegpakket, met name door de 
oprichting van een stuurgroep; moedigt de leiding van het Bureau aan zich te blijven 
concentreren op de voorbereiding van de nieuwe taken in het kader van de technische 
pijler van het vierde spoorwegpakket, die uiterlijk 15 juni 2019 moet zijn afgerond, en 
beveelt hierbij aan grote prioriteit te geven aan het personeelsbeheer; neemt kennis van 
de vorderingen, onder meer op het gebied van de voorbereidende besluiten voor de 
vaststelling van een kader voor de controle van aangemelde instanties, alsook 
betreffende het éénloketsysteem en het beleid inzake het toezicht op de prestaties en de 
besluitvorming van de nationale veiligheidsinstanties;

12. merkt op dat het Bureau in 2017 verder werk heeft gemaakt van de implementatie van 
het actieplan dat is vastgesteld in de fraudebestrijdingsstrategie van het Bureau; is 
ingenomen met het feit dat het Bureau de beoordeling van het frauderisico heeft 
opgenomen in de algemene risicobeoordeling van het Bureau en dat de beschrijving van 
de risico's geharmoniseerd en verduidelijkt is; merkt ook op dat in het verslagjaar één 
geval van vermoeden van fraude werd doorgegeven aan OLAF;

13. betreurt dat er zwakke plekken zijn op het gebied van openbare aanbestedingen, 
voornamelijk wat diensten aangaat, en dat dit de kostenefficiëntie in gevaar brengt;
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14. is ingenomen met de ISO 9001-certificering voor het geïntegreerd beheersysteem (IMS) 
van het Bureau, die een onafhankelijke erkenning vormt van de voortdurende 
verbetering van de prestaties van het Bureau; merkt op dat op grond van de voorlopige 
resultaten van de beoordeling van de naleving en de doeltreffendheid van de interne 
controle op de beheersnormen van het Bureau kan worden aangenomen dat het 
controlesysteem van het Bureau als geheel functioneert zoals bedoeld en de 
belangrijkste risico's voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bureau op 
afdoende wijze beperkt;

15. stelt voor dat het Parlement aan de uitvoerend directeur van het Bureau kwijting 
verleent voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 
2017.
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