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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 de conclusie van de Rekenkamer dat de onderliggende verrichtingen 
bij de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (“de 
Onderneming”) over het begrotingsjaar 2018 op alle materiële punten wettig en 
regelmatig zijn;

2. onderstreept dat de doelstellingen van de Onderneming het tot stand brengen van één 
Europese spoorwegruimte en het vergroten van de aantrekkelijkheid en het 
concurrentievermogen van het Europese spoorwegstelsel zijn; wijst erop dat het 
spoorwegvervoer een essentiële rol zal spelen in toekomstige EU-acties om de overgang 
naar emissiearme mobiliteit te bevorderen en negatieve externe effecten te vermijden; 
benadrukt dat de Onderneming de beschikking moet krijgen over de nodige financiële, 
materiële en personele middelen om die kerndoelstellingen te verwezenlijken en bij te 
dragen tot een echte modal shift;

3. merkt op dat de Onderneming een publiek-privaat partnerschap is dat in 2014 is opgericht 
in het kader van het kaderprogramma Horizon 2020; merkt op dat het Shift2Rail-
programma gezamenlijk wordt gefinancierd uit bijdragen van de Europese Unie (via de 
operationele begroting van de Onderneming) en bijdragen in natura van de overige leden, 
d.w.z. de acht andere stichtende leden (naast de EU) en de 19 geassocieerde leden;

4. merkt op dat de Onderneming in 2018 vooruitgang heeft geboekt in de richting van de 
verwezenlijking van haar doelstellingen, door de uitvoering van het Shift2Rail-
programma te realiseren en een doeltreffend en efficiënt goed financieel beheer te 
waarborgen; merkt op dat in 2018 vooruitgang is geboekt bij de activiteiten op het gebied 
van onderzoek en innovatie (O&I) die in de afgelopen jaren zijn opgestart en die nu goed 
op schema liggen en grotendeels op kruissnelheid zijn gekomen; merkt op dat de nieuwe 
golf van O&I-activiteiten (aanbesteding 2018) op het einde van het jaar van start is 
gegaan; merkt op dat de totale projectkosten van de in 2018 uitgevoerde activiteiten naar 
schatting 83,4 miljoen EUR bedragen; 

5. wijst erop dat het spoorwegvervoer voor vrachtvervoerders en passagiers aantrekkelijker 
moet worden gemaakt om een duurzame verschuiving van de weg naar het spoor te 
realiseren; wijst erop dat de komende vijf jaar van cruciaal belang zijn voor het succes 
van het spoorwegvervoer en dat de Onderneming een centrale rol speelt om het 
spoorwegverkeer goedkoper, efficiënter en aantrekkelijker te maken;

6. wijst erop dat wissels, of defecte wissels, alleen 25-30 % van de 
onderhoudswerkzaamheden op het spoorwegnet veroorzaken en een aanzienlijk deel van 
de infrastructuurkosten vertegenwoordigen; is ingenomen met de inspanningen van de 
Onderneming om de betrouwbaarheid van het spoorwegstelsel te verbeteren en de kosten 
te verminderen;

7. verwelkomt de doelstellingen van de Onderneming om de levenscycluskosten van het 
spoorwegstelsel met de helft te verminderen, de capaciteit te verdubbelen en de 
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betrouwbaarheid en stiptheid met 50 % te verbeteren; dringt erop aan dat de Onderneming 
vrijelijk kan beschikken over de personele en financiële middelen die nodig zijn om deze 
doelstellingen te verwezenlijken;

8. is verheugd dat de Onderneming inspanningen levert om automatische treinbesturing in 
het spoorwegvervoer te bevorderen; wijst erop dat in het wegvervoer meer vooruitgang 
is geboekt op het gebied van automatisering;

9. merkt op dat de Onderneming voor 2018 een begroting had van 84,7 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten en 81,6 miljoen EUR aan betalingskredieten; merkt op dat het 
uitvoeringspercentage van de begroting 100 % bedroeg voor de vastleggingskredieten en 
82,3 % voor de betalingskredieten; merkt op dat het lagere uitvoeringspercentage voor de 
betalingskredieten dan verwacht is toe te schrijven aan een juridisch besluit over het 
lidmaatschap van de Onderneming dat nog in behandeling is; wijst op het lage 
uitvoeringspercentage (63,4 %) van de betalingskredieten in titel 2 (administratieve 
uitgaven, goed voor 3 % van de begroting van de Onderneming) als gevolg van 
vertragingen bij de facturering door de leveranciers in het kader van meerjarige 
raamovereenkomsten;

10. merkt op dat op de uiterste datum van 31 januari 2019 geen van de overige leden een 
certificering van zijn kosten in verband met de operationele bijdragen in natura voor 2018 
kon krijgen; merkt op dat de certificaten van 2018 die in het valideringsproces zijn 
ingevoerd in 2019, naar verwachting zullen resulteren in operationele bijdragen in natura 
ten belope van 52,6 miljoen EUR (bovenop de 18,6 miljoen EUR die reeds gecertificeerd 
is voor 2018); merkt op dat de overige leden eind 2018 voor 160,4 miljoen EUR aan 
cumulatieve bijdragen in natura voor aanvullende activiteiten hebben gedeclareerd, 
waarvan 118,6 miljoen EUR reeds door de Onderneming is gecertificeerd;

11. merkt op dat de Onderneming in 2018 19 subsidies heeft toegekend als gevolg van de 
oproep van 2018, die werd gestart in januari 2018, met medefinanciering door de 
Onderneming tot een bedrag van 77,3 miljoen EUR (voor een totale waarde van 152,6 
miljoen EUR); merkt op dat de overige leden ermee hebben ingestemd hun verzoek om 
medefinanciering te beperken tot 44,44 % van de totale projectkosten, het laagste totale 
bedrag voor het H2020-programma; stelt met spijt vast dat slechts 76 kmo’s hebben 
deelgenomen aan de oproep van 2018 (120 in 2017) en dat 40 kmo’s (50 in 2017) 
geselecteerd werden voor financiering (21,6 % van alle voor financiering geselecteerde 
deelnemers); 

12. is ingenomen met het besluit van de Onderneming om aan haar raad van bestuur, als 
onderdeel van het jaarlijkse werkprogramma 2018, de goedkeuring voor te stellen van 
subsidiëring via een forfaitair bedrag, die vervolgens ten uitvoer is gelegd via het 
proefproject voor forfaitaire bedragen in het voor de leden bestemde deel van de 
aanbesteding van 2018;

13. meent dat het van essentieel belang is om de bepalingen van het wettelijk kader van de 
Onderneming inzake bedrijfsovernames onder haar uit de industrie afkomstige leden en 
de gevolgen daarvan voor het lidmaatschap van de raad van bestuur te verduidelijken, 
teneinde de juridische transparantie van het besluitvormingsproces en van het bestuur van 
de Onderneming in het algemeen te verzekeren; verzoekt de Raad deze kwestie te regelen 
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in mogelijke wijzigingen op Verordening (EU) nr. 642/20141;

14. merkt op dat de Onderneming in 2018 14 representatieve audits van haar populatie en één 
op risicoanalyse gebaseerde audit heeft gestart (naast de 15 representatieve audits en één 
op risicoanalyse gebaseerde audit die in 2017 waren gestart), waardoor de rechtstreekse 
dekking van de audits van de Onderneming op 4,66 miljoen EUR is gebracht; merkt op 
dat het totale percentage vastgestelde fouten voor de drie representatieve audits en de op 
risicoanalyse gebaseerde audit die op 31 december 2018 waren afgerond, 0,94 % bedraagt 
met toepassing van een eenvoudig gemiddelde en 1,19 % met toepassing van een 
gewogen gemiddelde; merkt op dat alle andere foutenpercentages (representatief en 
residueel), hoewel zij beperkt zijn wat de dekking ervan betreft, ook onder de beoogde 
drempel van 2 % liggen; 

15. is ingenomen met de voortzetting van de uitvoering van de fraudebestrijdingsstrategie 
2017-2020 van de Onderneming, die tot geen enkel geval heeft geleid van streng toezicht 
wegens vaststelling van een hoog frauderisico en tot geen enkele toezending van een 
dossier aan OLAF voor onderzoek;

16. stelt voor dat het Parlement aan de uitvoerend directeur van de Onderneming kwijting 
verleent voor de uitvoering van de begroting van de Onderneming voor het begrotingsjaar 
2018.

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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