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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 

Europees Spoorwegbureau ("het Bureau") voor het begrotingsjaar 2016 op alle materiële 

punten wettig en regelmatig zijn; 

2. merkt op dat het Bureau voor 2016 een begroting van 27,5 miljoen EUR aan 

vastleggings- en betalingskredieten had en dat de gemiddelde uitvoeringspercentages 

99,02 % voor de vastleggingskredieten (inclusief overdrachten) en 91,57 % voor de 

betalingskredieten bedroegen (89,78 % van de in 2016 vastgelegde kredieten); stelt 

daarnaast vast dat de 7,52 % die naar 2017 overgedragen werd vooral beleidsuitgaven 

betreft en dat 95,4 % van de overgedragen kredieten van 2015 uitgevoerd werd; 

3. is ingenomen met het feit 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 (personeel), 20 % voor titel 2 (administratieve uitgaven) en 30 % voor titel 3 

(beleidsuitgaven)), werden gehaald;  

4. betreurt het dat de doelstelling om 95 % van de betalingen binnen de vastgelegde termijn 

van 30 dagen uit te voeren, niet is behaald; merkt op dat de redenen voor deze achterstand 

bij betalingen dezelfde zijn als in 2015, namelijk vertraging bij het verwerken van de 

facturen door de personeelsleden van het Bureau, kastekorten en conflicten met 

leveranciers over de inhoud van de facturen; verzoekt het Bureau corrigerende 

maatregelen te nemen om binnen een redelijke termijn de doelstelling van 95 % te 

behalen; 

5. betreurt het 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; benadrukt dat de kosten waarschijnlijk lager zouden zijn als 

alle activiteiten op eenzelfde locatie plaatsvonden; wijst erop dat kostenverlaging ook het 

bereiken van een omvattende zetelovereenkomst met de ontvangende lidstaat kan 

vergemakkelijken, wat een transparanter beeld zou opleveren van de omstandigheden 

waarin het Bureau en zijn personeel hun taken uitvoeren;  

6. wijst op de resultaten van het jaarlijkse benchmarkonderzoek inzake de doeltreffendheid 

van interne bronnen waaruit blijkt van het aantal personeelsleden dat administratieve 

taken krijgt toegewezen is afgenomen(van 23 % naar 18 %), het aantal personeelsleden 

dat operationele taken uitvoert is toegenomen (van 65 % naar 70 %) en ongeveer 12 % 

van de personeelsleden financiële en controletaken uitvoert; betreurt het evenwel dat de 

wijziging van deze percentages voornamelijk het gevolg is van een aanpassing met 

betrekking tot de toewijzing van personeel in de verschillende categorieën; wijst erop dat 

deze afname niet in overeenstemming is met de personeelsinkrimping van 5 % waarvan 

sprake is in de mededeling van de Commissie inzake de programmering van de middelen 

voor gedecentraliseerde agentschappen; 

7. benadrukt het feit dat de technische pijler van het vierde spoorwegpakket en de 
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recentelijk goedgekeurde verordening van het Bureau beide op 15 juni 2016 van kracht 

zijn geworden; benadrukt dat deze nieuwe rechtshandelingen van de Unie voorzien in een 

overgangsperiode voor het Bureau (tot 16 juni 2019) zodat het Bureau zijn rol op het 

gebied van beleidsvoorbereiding en verspreiding transformeren en tot een instantie kan 

uitgroeien die rechtstreeks voor de bedrijfstak werkt wat betreft vergunningen voor 

veiligheidscertificaten en rollend materieel; is ingenomen met het feit dat het Bureau 

verwacht dat deze overgang zal leiden tot enorme voordelen in de vorm van verlaagde 

kosten en kortere doorlooptijden binnen deze processen; 

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

concurrentievermogen van het spoor ten opzichte van andere vervoerswijzen en bij het 

helpen ontwikkelen van een efficiënt werkende eengemaakte Europese spoorwegruimte, 

zonder grenzen, 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; is ingenomen met 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; 

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

interoperabiliteit van het Europese spoorwegstelsel, teneinde bij te dragen tot de 

totstandkoming van een concurrerender Europese spoorwegruimte en verbetering van de 

kwaliteit van de vervoersdiensten over het spoor; ondersteunt de visie van de Commissie 

waarin het Europese spoorwegstelsel een positie als wereldleider op het gebied van 

veiligheidsprestaties vervult;  

10. 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; is ingenomen met het begin van de 

onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland in het kader van de overeenkomst inzake 

het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg, met het oog op de deelname 

van Zwitserland aan het Spoorwegbureau van de Europese Unie; 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; vestigt de aandacht op de onlangs in 

opdracht van de Begrotingscommissie verrichte studie over de financiële regelingen voor 

Europese agentschappen en op het feit dat er mogelijkheden moeten worden uitgewerkt 

voor meer financiering uit eigen vermogen van het Bureau; 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; 

11. 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; benadrukt dat de financiering voor de voltooiing van de 

eengemaakte Europese spoorwegruimte moet worden gewaarborgd zodat 

spoorweginfrastructuur ook in de afgelegen regio's van de Unie kan worden 
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gemoderniseerd en uitgebreid; beklemtoont voorts dat er werk moet worden gemaakt van 

de invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS), met het 

oog op een verdere toepassing van gemeenschappelijke technische normen en een 

optimalisering van de voordelen op het gebied van interoperabiliteit; 

12. merkt op dat het Bureau in 2016 de tenuitvoerlegging van het actieplan, zoals 

gedefinieerd in zijn fraudebestrijdingsstrategie, heeft voortgezet door op maat gemaakte 

opleidingen over fraudepreventie te organiseren; verheugt zich over het feit dat er in 2017 

een grondige herziening heeft plaatsgevonden van de regels van het Bureau inzake 

belangenconflicten; merkt voorts op dat in het kader van het beleid inzake 

belangenconflicten met betrekking tot het administratief bestuur, het Bureau de cv's en 

belangenverklaringen van de administratief bestuurders heeft gepubliceerd; merkt echter 

op dat een aantal cv's en belangenverklaringen nog ontbreekt; dringt erop aan dat de cv's 

en belangenverklaringen na de aanstelling van administratief bestuurders onverwijld 

worden gepubliceerd; 

13. merkt op dat het Bureau, teneinde de nodige standaarden te behalen om nieuwe 

activiteiten op zich te kunnen nemen en efficiënter te worden, zijn geïntegreerd 

beheersysteem verder heeft ontwikkeld op basis van vereisten die in de normen voor 

interne controles en in de serie van ISO 9001-normen zijn vastgesteld; is ingenomen met 

de evaluatie betreffende uitzonderingen en gevallen van niet-naleving van de 

voorschriften, evenals de in 2017 te organiseren opleidingsacties inzake aanbestedingen 

en het beheer van contracten, die het ERA in het kader van het geïntegreerd 

beheersysteem heeft uitgevoerd met als doel deze tekortkomingen te verhelpen; 

14. merkt op dat de beoordeling van de doeltreffendheid van het geïntegreerd beheersysteem 

heeft aangetoond dat er nog enkele verbeterpunten zijn wat betreft de naleving en 

doeltreffendheid, met name op het gebied van ethische en organisatorische waarden, 

bedrijfscontinuïteit, beheer van relaties met belanghebbenden en personeelsbeheer, en dat 

de beoordeling meer in het bijzonder de kloof tussen de interne en de vereiste 

bekwaamheden aan het licht heeft gebracht; verwacht dat het Bureau ervoor zorgt dat de 

ERA-beheersnormen volgens de planning tegen 2017 volledig ten uitvoer zullen worden 

gelegd;  

15. merkt op dat uit de risicobeoordeling van 2016 nieuwe risico's aan het licht zijn gekomen 

ten opzichte van 2015 die samenhangen met de te late en inconsequente omzetting van de 

wetgeving inzake het vierde spoorwegpakket, de achterhaalde ERTMS-instrumenten ten 

behoeve van verandermanagement, de reductie van spoorweggeluid, de vertraging bij het 

beperken van het aantal nationale voorschriften, en gegevensbeheer;  

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

het Bureau voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2016. 
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