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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 Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) in 

mei 2016 financiële autonomie heeft bereikt en is overgegaan tot de consolidatie van 

zijn structuur om een efficiënt beheer en wettigheid en regelmatigheid van de uitvoering 

van het programma te waarborgen; 

2. is ingenomen met de conclusie van de Rekenkamer dat de onderliggende verrichtingen 

bij de rekeningen van Gemeenschappelijke Onderneming S2R over het begrotingsjaar 

2016 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn; 

3. merkt op dat de begroting van 2016 van de Gemeenschappelijke Onderneming S2R 

50,2 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 52,3 miljoen EUR aan 

betalingskredieten omvatte waarvan 44,1 miljoen EUR aan vastleggingen en 

47,2 miljoen EUR aan betalingen voor beleidsuitgaven, 3,3 miljoen EUR aan 

vastleggingen en 3,5 miljoen EUR aan betalingen voor personeel en administratieve 

uitgaven en 2,8 miljoen EUR aan vastleggingen en 1,7 miljoen EUR aan betalingen 

voor ongebruikte kredieten die niet nodig waren in het begrotingsjaar; 

4. merkt op dat in 2016 de operationele kosten (titel 3) 87,8 % van de totale begroting van 

de Gemeenschappelijke Onderneming S2R vertegenwoordigden, inclusief de verwachte 

niet-gebruikte kredieten die in het jaar niet nodig waren (titel 4); merkt voorts op dat de 

operationele begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming S2R een 

uitvoeringspercentage bereikt heeft van 100 % van de vastleggingskredieten en een 

uitvoeringspercentage van 86,6 % van de betalingskredieten; stelt vast dat de 

betalingskredieten gebruikt werden voor de voorfinanciering van de subsidies die 

voortkwamen uit de oproepen tot het indienen van voorstellen in 2015 en 2016; 

5. betreurt het dat in 2016 de begrotingskredieten van de negentien geassocieerde leden 

("andere leden") slechts 2,53 miljoen EUR bedroegen op een totaal van 52,32 miljoen 

EUR; betreurt het voorts dat de geschatte bijdragen in natura van de andere leden dan de 

Unie aan de operationele activiteiten beperkt zijn gebleven tot 4,5 miljoen EUR, 

waarvan 3 miljoen EUR zijn gecertificeerd; herinnert eraan dat de verordening tot 

oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming S2R1 bepaalt dat de totale 

bijdrage aan de operationele activiteiten die worden verstrekt door de andere leden, in 

totaal 470 miljoen EUR, bestaat uit ten minste 350 miljoen EUR aan bijdragen in natura 

en contanten, met inbegrip van 200 miljoen EUR van de andere stichtende leden dan de 

Unie; merkt op dat van de 120 miljoen EUR die de leden afkomstig uit de industrie aan 

aanvullende activiteiten van de Gemeenschappelijke Onderneming moesten bijdragen 

de leden eind van 2016 55 miljoen EUR (45,8 %) hadden gerapporteerd, waarvan 

35,2 miljoen EUR was gecertificeerd;   

6. wijst erop dat als gevolg van de oproepen van 2015 en 2016 de gemeenschappelijke 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 642/2014 van de Raad van 16 juni 2014 tot oprichting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail, PB L 177 van 17.6.2014, blz. 9. 
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onderneming S2R in 2016 27 subsidieovereenkomsten heeft ondertekend, en dat de 

waarde van de O&I-activiteiten van die oproepen 167,3 miljoen EUR bedroeg, tot 

maximaal 79,1 miljoen EUR mede te financieren door de Gemeenschappelijke 

Onderneming S2R;  

7. wijst erop dat de Gemeenschappelijke Onderneming S2R een risicobeheerbeleid heeft 

vastgesteld maar nog geen specifieke risicobeoordeling voor fraudebestrijding heeft 

verricht, en evenmin een actieplan voor de tenuitvoerlegging van haar strategie voor 

fraudebestrijding heeft vastgesteld; merkt tevens op dat, aangezien in 2016 alleen de 

voorfinanciering van de projecten is betaald, geen controles ex post zijn uitgevoerd; 

moedigt de Gemeenschappelijke Onderneming S2R aan zo spoedig mogelijk een 

strategie voor controles ex post vast te stellen; verzoekt de Gemeenschappelijke 

Onderneming S2R nadere gegevens te verstrekken over het risicobeheersysteem, en in 

het bijzonder over de wijze waarop belangenconflicten moeten worden vermeden;  

8. is bezorgd dat in de procedure voor het plaatsen van opdrachten voor diensten de 

Gemeenschappelijke Onderneming een maximale contractbegroting vastlegt die niet 

gebaseerd lijkt te zijn op een kostenraming en op een systeem met de redelijke 

marktprijs als referentie; verzoekt de Gemeenschappelijke Onderneming een passend 

kostenramingsproces op te zetten voordat aanbestedingsprocedures worden gestart, 

teneinde ervoor te zorgen dat haar meerjarige dienstenovereenkomsten kostenefficiënt 

zijn, aangezien de ervaring leert dat de meeste van de ontvangen inschrijvingen dicht 

tegen het maximale budget aanzitten; 

9. merkt op dat op 31 december 2016 17 statutaire posten bezet waren; betreurt het dat de 

Gemeenschappelijke Onderneming een beroep heeft moeten doen op externe steun om 

tijdens de aanwervingsprocedure in verband met de werklast het tekort aan personeel op 

te vangen, en dat de betalingen voor deze externe diensten niet werden gedaan in 2016; 

verzoekt de Gemeenschappelijke Onderneming informatie te verstrekken over deze 

uitgaven; 

10. onderstreept het feit dat onderzoek en innovatie in de spoorwegsector van cruciaal 

belang zijn voor het tot stand brengen van een veilig en op mondiaal niveau 

concurrerend spoorwegsysteem, en een belangrijke rol speelt met het oog op een 

aanzienlijke vermindering van de levenscycluskosten van het spoorvervoerssysteem en 

een aanzienlijke stijging van de capaciteit van het spoorvervoerssysteem, wat betreft 

betrouwbaarheid en stiptheid, alsook met het oog op het opheffen van de resterende 

technische belemmeringen voor de interoperabiliteit en ter vermindering van de 

negatieve externe effecten die verband houden met vervoer; onderstreept daarnaast dat 

de doelstellingen van de Gemeenschappelĳke Onderneming S2R het tot stand brengen 

van één Europese spoorwegruimte en het vergroten van de aantrekkelijkheid en het 

concurrentievermogen van het Europese spoorwegstelsel zijn; 

11. brengt in herinnering dat onderzoek en innovatie geen geïsoleerd proces is dat één 

enkele regel voor procesbeheer gebruikt; onderstreept dan ook dat het uitermate 

belangrijk is die projecten op het gebied van onderzoek en innovatie te identificeren die 

voor innovatieve oplossingen voor de markt kunnen zorgen; onderstreept dat het met 

het oog op de volgende fase van de Gemeenschappelijke Onderneming in kwestie zeer 

belangrijk is wijzigingen aan te brengen aan de verordening tot oprichting van de 
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Gemeenschappelijke Onderneming S2R alsook aan haar statuten, teneinde de 

doeltreffendheid ervan te vergroten; onderstreept met name dat het beginsel van 

meerjarige financiering in de verordening moet worden opgenomen, en dat flexibele 

tijdschema's voor het publiceren van projectvoorstellen moeten worden vastgesteld; 

12. benadrukt het belang van de samenwerking tussen de Gemeenschappelijke 

Onderneming S2R en het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA); is ingenomen 

met de rol van het ERA in de vergaderingen van de raad van bestuur van de 

Gemeenschappelijke Onderneming; verzoekt de Gemeenschappelijke Onderneming in 

haar jaarlijkse activiteitenverslag meer concrete informatie te verstrekken over de 

belangrijkste resultaten van deze samenwerking; 

13. neemt nota van het feit dat, in de eerste maanden nadat zij autonoom was geworden, de 

Gemeenschappelijke Onderneming een aantal verkennende werkzaamheden heeft 

gestart om na te gaan hoe gebruik te maken van geplande activiteiten in andere 

programma’s en fondsen van de Unie met betrekking tot de spoorwegsector, met name 

het EFSI, het Regionaal Fonds en het Cohesiefonds, en dat de Gemeenschappelijke 

Onderneming voornemens is deze activiteit verder te ontwikkelen; verzoekt de 

Gemeenschappelijke Onderneming nadere gegevens te verstrekken over hoe zij van 

plan is synergieën te ontwikkelen tussen deze activiteiten en wat de te verwachten 

resultaten zijn; 

14. onderstreept dat projecten op het gebied van onderzoek en innovatie door een hoger 

niveau van technologische paraatheid (TRL) in de demonstratie- en implementatiefase 

moeten worden gevolgd; onderstreept dat aanvullende financiering middels passende 

financieringsinstrumenten essentieel is voor de totstandbrenging van een concurrerend 

spoorwegsysteem in de toekomst; 

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

de Gemeenschappelijke Onderneming S2R voor de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2016. 
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