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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat in de begroting 2009, zoals uiteindelijk goedgekeurd en gewijzigd in de loop 
van dat jaar, specifiek voor het beleid dat tot de bevoegdheid van de Commissie vervoer 
en toerisme behoort, in totaal 2 427 000 000 EUR aan vastleggingskredieten was 
opgenomen en 2 103 000 000 EUR aan betalingskredieten beschikbaar was; wijst er 
verder op dat van deze bedragen:

– 934 582 000 EUR aan vastleggingskredieten en 830 594 000 EUR aan 
betalingskredieten beschikbaar was voor trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T);

– 17.600.000 EUR aan vastleggingskredieten en 14.500.000 EUR aan betalingskredieten 
beschikbaar was voor verkeersveiligheid;

– 64 971 000 EUR aan vastleggingskredieten en 29 054 000 EUR aan betalingskredieten 
beschikbaar was voor het Marco Polo-programma;

– 146 902 000 EUR aan vastleggingskredieten en 109 257 000 EUR aan 
betalingskredieten beschikbaar was voor de vervoersagentschappen en de 
Toezichthoudende Autoriteit Galileo,

– 427 424 000 EUR aan vastleggingskredieten en 388 859 000 EUR aan 
betalingskredieten beschikbaar was voor vervoer, met inbegrip van het prioritaire 
beleidsgebied van het duurzaam stedelijk vervoer, in het zevende kaderprogramma 
voor onderzoek en ontwikkeling,

– 2 750 000 EUR aan vastleggingskredieten beschikbaar was voor verkeersveiligheid, 

– 3.800.000 EUR aan vastleggingskredieten en 3.600.000 EUR aan betalingskredieten 
beschikbaar was voor toerisme;

2. betreurt dat de Europese Rekenkamer bij haar behandeling van de uitvoering van de 
begroting 2009 er opnieuw de voorkeur aan heeft gegeven haar aandacht hoofdzakelijk te 
richten op het onderzoeks- en het energiebeleid in plaats van het vervoerbeleid;

3. is ingenomen met de nog steeds hoge bestedingspercentages voor de 
vastleggingskredieten en de betalingskredieten voor TEN-T-projecten, die beide bijna 
100% bedragen, en verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld uit de nationale begrotingen om gelijke tred te houden met de 
communautaire inzet; herinnert eraan dat het Parlement gepleit heeft voor een hogere 
financiering door de Unie; is ingenomen met de tussentijdse balans van de projecten in het 
kader van het TEN-T-meerjarenprogramma 2007-2013, die op 27 oktober 2010 werd 
gepubliceerd en gericht is op een optimale besteding van de begrotingsmiddelen voor 
TEN-T en waarin belang wordt gehecht aan een betrouwbare financiële planning van de 
projecten;
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4. maakt zich er zorgen over dat het bestedingspercentage van de betalingskredieten voor de 
veiligheid en de verbetering van de vervoerssystemen en de rechten van passagiers 
opnieuw laag was (73 %); neemt kennis van het feit dat een bestedingspercentage van 100 
% van de kredieten voor het Marco Polo II-programma slechts kon worden verwezenlijkt 
omdat meer dan de helft van de oorspronkelijk uitgetrokken kredieten in de loop van het 
jaar opnieuw werd toegewezen;

5. is ingenomen met de, in vergelijkig tot 2008, aanmerkelijke stijging van het 
bestedingspercentage van de betalingskredieten voor het Galileo-programma en 
onderstreept het aanzienlijke belang van dit programma voor de sectoren logistiek en 
duurzaam vervoer;

6. neemt er kennis van dat de tests met steekproeven een meer dan waarschijnlijk 
foutenpercentage tussen 2 en 5% uitwijzen; verzoekt de Commissie haar inspanningen op 
te voeren zodat dit foutenpercentage nog verder wordt verlaagd;

7. stelt met tevredenheid vast dat de Europese Rekenkamer heeft geoordeeld dat de 
jaarrekeningen van het Uitvoerend Agentschap van het trans-Europees vervoersnet 
wettelijk en regelmatig zijn wat de belangrijkste aspecten ervan betreft; is ingenomen met 
het feit dat het Agentschap erin is geslaagd de posten in te vullen die eind 2008 nog vacant 
waren;

8. onderstreept dat meer coördinatie tussen regionaal en vervoerbeleid, met name bij de 
financiering van de TEN-T, dringend noodzakelijk is, omdat de projecten thans 
nauwelijks op hun Europese toegevoegde waarde worden getoetst, waardoor de kredieten 
niet optimaal worden ingezet, om onder andere knelpunten, grensproblemen of problemen 
als gevolg van ontbrekende verbindingen op te lossen; 

9. verlangt nadrukkelijk dat de procedure voor de selectie van vervoersprojecten en de 
goedkeuring daarvan in het kader van het cohesiebeleid betrouwbaarder moet worden;

10. is ingenomen met speciaal verslag nr. 8/2010 van de Rekenkamer over investeringen in de 
Europese spoorweginfrastructuren en vooral de vaststelling dat de TEN-T coördinatoren 
een waardevolle rol hebben gespeeld, onder meer doordat zij het contact tussen de 
betrokken actoren hebben vergemakkelijkt; steunt de aanbeveling dat de Commissie zou 
moeten overwegen om nog meer coördinatoren voor andere prioritaire projecten in te 
zetten;

11. neemt kennis van de constatering van de Europese Rekenkamer dat prioritaire projecten 
niet op basis van feitelijke en verwachte vervoersstromen zijn geselecteerd en dat meer 
gebruik zou kunnen worden gemaakt van kosten-batenanalyses;

12. stelt voor, wat het bevoegdheidsgebied van de Commissie vervoer en toerisme betreft, na 
de toelichting van de Commissie over de onderbesteding van de kredieten te hebben 
gehoord, dat het Parlement de Commissie kwijting verleent voor de uitvoering van de 
algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009.


