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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verneemt met instemming dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat de rekeningen van het 
Spoorwegbureau van de Europese Unie (hierna “het Bureau” genoemd) voor het 
begrotingsjaar 2018 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

2. merkt op dat de door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie vastgestelde 
doelstelling, namelijk het tot stand brengen van één Europese spoorwegruimte, niet is 
behaald; verzoekt het Bureau zijn inspanningen en publicaties op dit gebied te richten;

3. merkt op dat de verschuiving van het vervoer van de weg naar het spoor alleen kan slagen 
wanneer er een concurrerende Europese spoorwegruimte bestaat; verzoekt het Bureau een 
reeks maatregelen uit te werken waardoor wordt gewaarborgd dat het spoorvervoer in de 
toekomst in moderne logistieke ketens kan worden geïntegreerd;

4. 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 
waarborgen van de veiligheid en de interoperabiliteit van het Europese spoorwegsysteem; 
benadrukt daarom dat het belangrijk is dat het Bureau voldoende begrotingsmiddelen 
toegewezen krijgt om zijn taken te vervullen;

5. merkt op dat de komende vijf jaar cruciaal zullen zijn voor de toekomst van de 
spoorwegsector en het Bureau voor de komende uitdagingen over de noodzakelijke 
financiële en personele middelen moet beschikken;

6. merkt op dat het Bureau voor 2018 een begroting had van 28,8 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten en 25,6 miljoen EUR aan betalingskredieten en dat de gemiddelde 
uitvoeringspercentages 100 % bedroegen voor de vastleggingskredieten (inclusief 
overdrachten) en 89 % voor de betalingskredieten; stelt met spijt vast dat het streefdoel van 
90 % voor de betalingskredieten niet is gehaald; 

7. stelt met tevredenheid vast dat het Bureau zich ervan bewust is dat bij de toepassing van 
de verordening inzake vergoeding en kosten in verband met de nieuwe certificeringstaken 
rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s), en dat het Bureau hiertoe bereid is;

8. stelt vast dat de indicatieve maxima van 10 % voor titel 1 (personeel) en 20 % voor titel 2 
(administratieve uitgaven) die de Rekenkamer gebruikt om de uitvoering van de begroting 
op het niveau van de overdrachten te beoordelen, zijn bereikt; stelt met spijt vast dat het 
indicatieve maximum voor titel 3 (30 % voor de operationele uitgaven) niet is bereikt; 

9. is verheugd dat het Bureau in november 2018 de richtsnoeren voor klokkenluiders heeft 
vastgesteld; 

10. stelt op prijs dat het Bureau uitvoering heeft gegeven aan de aanbeveling van de 
Rekenkamer om de onafhankelijkheid van de rekenplichtige te waarborgen, die nu 
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functioneel verantwoording aflegt aan de uitvoerend directeur en niet meer 
verantwoordelijk is voor de financiën en aanbestedingen;

11. merkt op dat de resultaten van de jaarlijkse benchmarking met betrekking tot het personeel 
vergelijkbaar zijn met die van 2017, namelijk 18,4 % van het personeel voor administratieve 
taken (18,18 % in 2017), 69,7 % voor operationele taken (70,16 %) en 11,90 % van het 
personeel voor financiële en controletaken (11,67 %);

12. betreurt dat het Spoorwegbureau nog steeds gevestigd is in zowel Rijsel als Valenciennes 
en benadrukt dat er kosten kunnen worden bespaard als alle werkzaamheden worden 
gecentraliseerd op één vestiging;

13. is verheugd over de voortdurende inspanningen van het Bureau om zich voor te bereiden 
op zijn nieuwe taken zoals vastgelegd in het vierde spoorwegpakket en om in juni 2019 de 
rol op zich te nemen van EU-autoriteit die verantwoordelijk is voor de verlening van 
vergunningen voor het in de handel brengen van spoorvoertuigen, voor de afgifte van 
unieke veiligheidscertificaten voor spoorwegondernemingen en voor de goedkeuring met 
betrekking tot baanuitrusting in het kader van het Europees beheersysteem voor het 
spoorverkeer (ERTMS); is met name verheugd dat alle juridische teksten en besluiten van 
de raad van bestuur tijdig zijn vastgesteld en dat het Bureau de handleiding voor het 
aanvragen van voertuigvergunningen heeft gepubliceerd; is ingenomen met de andere 
stappen die het Bureau heeft gezet om zich voor te bereiden op zijn nieuwe taken (actieve 
interactie met de belanghebbenden, leercases en testfase, proeftoezicht op nationale 
veiligheidsinstanties); is verheugd over de ontwikkeling van het eenloketsysteem;

is verheugd dat het Bureau de meer dan 14 000 nationale regels met betrekking tot het 
spoorvervoer is beginnen te harmoniseren;

1) betreurt dat anders dan in het lucht- en wegvervoer, harmonisering in de 
spoorwegsector nog veraf is;

2) verzoekt het Bureau aanzienlijk meer te doen om één Europese spoorwegruimte tot 
stand te brengen;

14. merkt op dat het Bureau een essentiële rol speelt bij de vermindering van de 
bureaucratische belemmeringen in het grensoverschrijdend spoorvervoer;

15. merkt op dat er veel te weinig vooruitgang is geboekt met betrekking tot de ingebruikname 
van de voor het ERTMS vereiste uitrusting in Europa, zowel wat de infrastructuur als wat 
het rollend materieel betreft, en verzoekt het Bureau maatregelen voor te stellen om dat 
proces te bespoedigen;

16. verzoekt de Commissie spoedig een besluit te nemen over het verzoek van het Bureau om 
af te wijken van zijn financieel reglement met het oog op een goede begrotingsplanning 
van de vergoedingen en kosten en van de bijbehorende vastleggingen en betalingen;

17. betreurt dat 37 tekortkomingen zijn vastgesteld in 2018, waarvan 18 met financiële 
gevolgen (in 4 gevallen gaat het om meer dan 15 000 EUR); verzoekt het Bureau zich te 
blijven inspannen om het beheer en de aanbestedingsprocedures te verbeteren; 
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18. merkt op dat het Bureau heeft voorgesteld om het kader voor correct bestuurlijk gedrag te 
herzien; verzoekt het Bureau in zijn volgende jaarverslag melding te maken van de 
ontwikkeling van dit kader; is verheugd dat het Bureau de opleiding op het gebied van 
ethiek en fraudebestrijding heeft voortgezet; is verheugd dat aan OLAF geen enkel geval 
van vermoeden van fraude is doorgegeven; merkt op dat het onderzoek van het in 2017 
gemelde geval nog loopt; 

19. is verheugd over de succesvolle afronding van de audit ter bevestiging van de naleving van 
ISO 9001;

20. 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 2018.



PE642.920v02-00 6/7 AD\1196590NL.docx

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 21.1.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

39
9
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco 
Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina 
Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, 
Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June 
Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe 
Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma 
Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, 
Maria Grapini, Pierre Karleskind, Ljudmila Novak, Catherine Rowett, 
Henna Virkkunen

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova



AD\1196590NL.docx 7/7 PE642.920v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

39 +
ECR Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

PPE Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, 
Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Dominique Riquet

S&D Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław 
Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

VERTS/ALE Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

9 -
ECR Peter Lundgren

ID Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI David Bull, June Alison Mummery

RENEW Pierre Karleskind

1 0
NI Tiziana Beghin

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


