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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt nota van de conclusie van de Rekenkamer dat de geconsolideerde jaarrekeningen 

van de Unie voor het jaar 2016 betrouwbaar zijn en dat de onderliggende verrichtingen 

bij de rekeningen van de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 op alle materiële 

punten wettig en regelmatig zijn, behalve kostenvergoedingen, die fouten bevatten; 

betreurt dat het geschatte totale foutenpercentage van 3,1 % boven de 

materialiteitsdrempel van de Rekenkamer (2 %) ligt; verwacht dat de Rekenkamer het 

Parlement een gedetailleerd verslag over de fouten doet toekomen; 

2.  is verheugd dat de Rekenkamer voor het eerst sinds 1994 een oordeel met beperking 

heeft uitgebracht over de betalingen uit de EU-begroting, wat blijk geeft van een 

belangrijke verbetering in de EU-financiën;  

3. betreurt dat de Rekenkamer, nu het volgende meerjarig financieel kader (MFK) wordt 

opgesteld, geen volledige informatie heeft verschaft over de controles die met 

betrekking tot de vervoerssector zijn uitgevoerd op het beleidsgebied 

"Concurrentievermogen voor groei en banen", met name wat de CEF betreft;  

4. neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer over het risico van achterstand van 

onbetaalde declaraties in de laatste jaren van het huidige MFK en de eerste jaren van het 

volgende MFK; verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad een beoordeling van 

de gevolgen voor te leggen, met sectorspecifieke aanbevelingen; 

5. stelt vast dat in 2016: 

–  4 346 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 2 321 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); 

–  3 854,9 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 1 794,6 miljoen EUR aan 

betalingskredieten aan het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) 

waren toegewezen voor de CEF – Vervoer (hoofdstuk 06 02 01) en Horizon 2020 

(vervoer – artikel 06 03 03);  

–  71,3 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en betalingskredieten beschikbaar 

was voor administratieve uitgaven; 

6. neemt er nota van dat de CEF eind 2016 steun had verleend aan 452 vervoersprojecten, 

voor in totaal 19,4 miljard EUR aan investeringen in heel Europa; wijst eens te meer op 

het belang van de CEF voor de voltooiing van het TEN-V-netwerk en voor de 

totstandbrenging van een interne Europese vervoersruimte; benadrukt dat de verlaging 

van de middelen voor de CEF die in het verleden is doorgevoerd om het Europees 

Fonds voor strategische investeringen (EFSI) te financieren, in de toekomst moet 

worden voorkomen;  
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7.  betreurt dat er vrij weinig vooruitgang is geboekt met de voltooiing van de strategische 

TEN-V-netwerken die in het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 

en het Cohesiefonds zijn gepland; verzoekt de Commissie na te gaan hoe de problemen 

in verband met de uitvoeringspercentages en het gebrek aan evenwicht tussen de 

lidstaten kunnen worden verholpen; 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; 

8. neemt er nota van dat het EFSI in 2016 3,64 miljard EUR heeft uitgetrokken ter 

financiering van 29 operaties: 25 vervoersprojecten en 4 multisectorale fondsen met in 

totaal naar verwachting 12,65 miljard EUR aan investeringen;  betreurt dat de 

Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) geen volledige informatie per sector 

op jaarbasis hebben verstrekt over de door het EFSI gesteunde projecten; 

9. neemt er nota van dat in 2016 het programma "Green Shipping Guarantee" is opgezet 

via het nieuwe financieringsproduct "CEF-schuldinstrument" en het EFSI, waarmee 

potentieel 3 miljard EUR aan investeringen zal worden aangetrokken om schepen met 

schone technologie uit te rusten; verzoekt de Commissie gedetailleerde informatie te 

verstrekken over de uitvoering van dit programma, onder meer over de financiële en 

technologische aspecten en de milieu- en economische effecten; 

10. stelt vast dat het aantal financieringsinstrumenten aanzienlijk is toegenomen, waardoor 

nieuwe mogelijkheden voor gecombineerde financiering in de vervoerssector ontstaan, 

maar waardoor er ook een ingewikkeld web van regelingen rond de EU-begroting is 

ontstaan; vreest dat deze instrumenten naast de EU-begroting de mate van 

verantwoording en transparantie zouden kunnen ondermijnen, omdat de verslaglegging, 

de controle en het publieke toezicht niet op elkaar zijn afgestemd; betreurt voorts dat 

met het gebruik van de EFSI-fondsen uitvoeringsbevoegdheden worden gedelegeerd 

aan de EIB, met minder publiek toezicht dan bij andere instrumenten die door de EU-

begroting worden ondersteund; 

11. onderschrijft de aanbevelingen van de Rekenkamer, in het bijzonder dat er moet worden 

nagedacht over de vraag hoe het EU-begrotingsstelsel kan worden hervormd, en met 

name hoe het best kan worden gewaarborgd dat de algehele financieringsregelingen niet 

complexer zijn dan nodig om de EU-beleidsdoelstellingen te verwezenlijken en om 

verantwoording, transparantie en controleerbaarheid te garanderen; 

12. 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 en de volgende CEF; 

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 
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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; 

13. 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 

mede door EU-fondsen en het EFSI wordt gefinancierd, duidelijk te volgen; 

14. merkt op dat onderzoek en innovatie goed zijn voor 59 % van de uitgaven van de 

subrubriek "Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid"; is bezorgd over het 

hoge foutenpercentage (4,1 %); benadrukt dat innovatie een hoeksteen is voor de 

duurzaamheid van het vervoer; vraagt Commissie verdere vereenvoudigingsmaatregelen 

voor te stellen en ervoor te zorgen dat er technische en financiële steun wordt verleend 

opdat er voldoende gebruik wordt gemaakt van de middelen en opdat meer deelnemers, 

met name kmo's, van de middelen van de Unie kunnen profiteren; wijst er nogmaals op 

dat in het volgende MFK voldoende EU-middelen in de vorm van subsidies moeten 

worden uitgetrokken voor onderzoek en innovatie; 

15. is verheugd over de verklaring over de eerste indienststelling van Galileo in 2016; 

benadrukt het belang van Egnos voor de vervoerssector; merkt in dit verband op dat er 

in de EU eind 2016 219 Egnos-luchthavens waren waar Egnos-landingprocedures 

werden toegepast en dat in het wegvervoer 1,1 miljoen vrachtwagens Egnos voor 

tolheffing gebruikten; verzoekt de Commissie in de volgende jaarlijkse begrotingen de 

nodige financiële middelen uit te trekken om op het volledige grondgebied van de EU 

Egnos-dekking te bieden; 

16. verzoekt de Commissie de financiële doeltreffendheid van de overeenkomst met 

Eurocontrol over het prestatiebeoordelingsorgaan (PRB) te evalueren en vaart te zetten 

achter het voorstel om het PRB op te richten als Europese economische toezichthouder 

onder toezicht van de Commissie; verzoekt de Commissie voorts, gezien de noodzaak 

om het gemeenschappelijk Europees luchtruim zo snel mogelijk tot stand te brengen en 

teneinde het concurrentievermogen van de luchtvaartsector te vergroten, vaart te zetten 

achter het voorstel om de netwerkbeheerder aan te wijzen als zelfstandige dienstverlener 

die als sectorieel partnerschap wordt opgezet; 

17. neemt er nota van dat het INEA in 2016 de INEA-auditstrategie 2017-2024 heeft 

goedgekeurd en dat er nog geen ramingen van de foutenpercentages beschikbaar zijn, 

aangezien de eerste audits van de CEF in 2017 zullen plaatsvinden; 

18. is ingenomen met de in 2016 goedgekeurde strategie van het INEA voor controles 

vooraf, waarin rekening wordt gehouden met best practices van het TEN-V-programma 

en met de specifieke kenmerken van het CEF-subprogramma Vervoer, en die op 

gerichte bemonstering berust teneinde het foutenpercentage laag te houden; is ook 

verheugd dat de controles vooraf het mogelijk maken om de wettigheid en 

regelmatigheid van de door de begunstigden ingediende kostendeclaraties in een vroeg 

stadium te beoordelen; 

19. verzoekt de Commissie een beoordeling te presenteren van het effect van de door de 

lidstaten gefinancierde vervoersprojecten in het kader van de Donaustrategie en een 
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voorstel in te dienen om de toegevoegde waarde van de toekomstige projecten te 

verhogen teneinde bij te dragen tot de voltooiing van deze belangrijke vervoerscorridor; 

20. betreurt ten zeerste dat er door het ontbreken van een specifieke begrotingslijn voor 

toerisme een gebrek aan transparantie is met betrekking tot de EU-middelen die worden 

gebruikt om acties voor toerisme te ondersteunen; herhaalt zijn verzoek om in 

toekomstige EU-begrotingen een begrotingslijn voor toerisme op te nemen; 

21. 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 

2016. 
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