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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 geconsolideerde rekeningen 
van de Europese Unie voor het jaar 2018 betrouwbaar zijn en dat de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn, behalve voor uitgaven met een hoog risico 
(voornamelijk uitgaven op basis van terugbetaling, die onderworpen zijn aan complexe 
regels), waar een geschat foutenpercentage wordt vastgesteld van 4,5 %; stelt vast dat het 
geschatte totale foutenpercentage van 2,6 % boven de materialiteitsdrempel van de 
Rekenkamer (2 %) ligt;

2. merkt op dat in 2018 4 248 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 
2 454 miljoen EUR aan betalingskredieten beschikbaar waren voor vervoerbeleid, met 
inbegrip van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe 
Facility, CEF), beveiliging van het vervoer, passagiersrechten, vervoersagentschappen, 
en onderzoek en innovatie in verband met vervoer (Horizon 2020); merkt voorts op dat 
3 708,4 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 1 950,5 miljoen EUR aan 
betalingskredieten die waren goedgekeurd voor de CEF – Vervoer (hoofdstuk 06 02) en 
Horizon 2020 (vervoergerelateerd onderzoek en innovatie - hoofdstuk 06 03), door het 
Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) werden beheerd;

3. is ingenomen met het feit dat de blendingoproep voor de CEF – Vervoer van 2017 in 
2018 werd voltooid met een innoverende benadering, waarbij een totale indicatieve 
begroting van 1,35 miljard EUR aan EU-subsidies ter beschikking werd gesteld, in 
combinatie met financiering uit het Europees Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI), de Europese Investeringsbank, nationale stimuleringsbanken of particuliere 
investeerders; acht het noodzakelijk een beoordeling achteraf van deze projecten uit te 
voeren om de doeltreffendheid van deze innoverende aanpak te beoordelen; merkt op dat 
de tweede deadline voor het indienen van voorstellen in april 2018, met de nadruk op 
projecten in verband met innovatie en nieuwe technologieën, met name op het gebied van 
alternatieve brandstoffen, ter ondersteuning van het beleid van de Commissie inzake 
schone mobiliteit, heeft geresulteerd in de selectie van 35 projecten met in totaal 404,8 
miljoen EUR aan CEF-financiering; wijst erop dat de begunstigden beter bekend moeten 
worden gemaakt met de subsidiabiliteitsregels van de CEF, met name door een duidelijk 
onderscheid te maken tussen uitvoeringscontracten en onderaannemingscontracten; 
merkt op dat het in het kader van een financieringsinstrument bestede bedrag niet het 
enige prestatiecriterium is, en verzoekt de Commissie een gedegener beoordeling uit te 
voeren van de successen van met EU-middelen gefinancierde vervoersprojecten en van 
hun meerwaarde en resultaatgerichte uitgaven;

4. 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 het Parlement 
en de Commissie voor te leggen; verzoekt de Commissie voorts een nieuw 
resultaatgericht mechanisme voor te stellen, met inbegrip van technische bijstand en 
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planning op korte, middellange en lange termijn, om de meerwaarde van de Europese 
fondsen te vergroten en ervoor te zorgen dat de lidstaten in 2030 en 2050 de termijnen 
voor de voltooiing van respectievelijk het kernnetwerk en het uitgebreide netwerk halen;

5. is ingenomen met de goedkeuring van een wijziging in het meerjarig werkprogramma 
van de CEF op 19 april 2018, waarbij een totaal indicatief bedrag van 450 miljoen EUR 
ter beschikking werd gesteld voor de oproep tot het indienen van voorstellen voor 2018 
in het kader van het algemene budget van de CEF – Vervoer, ter ondersteuning van 
projecten van gemeenschappelijk belang met betrekking tot de horizontale doelstellingen 
van digitalisering van het vervoer, verkeersveiligheid en multimodaliteit; herinnert aan 
het belang van de coördinatie van werkprogramma’s, om de synergieën tussen de sectoren 
vervoer, energie en telecommunicatie te benutten; is verheugd over de goedkeuring van 
een financieringsbesluit tot vaststelling van het jaarlijks werkprogramma van de CEF, op 
grond waarvan het INEA de oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de 
CEF – Vervoer voor 2019 kon publiceren, die betrekking had op financiële bijstand door 
middel van subsidies voor projecten van gemeenschappelijk belang met betrekking tot 
grensoverschrijdende trajecten, verbindingen met en de ontwikkeling van zeehavens en 
de beperking van de gevolgen van het lawaai en de trillingen van het goederenvervoer 
per spoor, met terbeschikkingstelling van een indicatief bedrag van 100 miljoen EUR; 
herinnert eraan dat het om concrete voordelen in de vervoerssector te bereiken nodig is 
de begroting goed te beheren en deze aan relevante en geschikte investeringsprojecten te 
besteden die vervolgens tijdig moeten worden uitgevoerd;

6. merkt op dat in het vijfde jaar van de huidige programmeringsperiode 2014-2020 slechts 
ongeveer 23 % van de oorspronkelijk toegekende middelen, in januari 2019 tot betalingen 
had geleid, waardoor de volledige tenuitvoerlegging van de CEF ter discussie werd 
gesteld; herhaalt dat het, om een grote opeenhoping ter voorkomen van 
betalingsachterstanden, vrijmakingen en terugvloeiing van middelen aan het einde van de 
programmeringsperiode, met  onvoldoende tijd om de middelen te heroriënteren naar 
andere projecten, van essentieel belang is dat het INEA de technische en financiële 
uitvoering van projecten nauwlettend in het oog houdt zodat tijdig doeltreffende 
corrigerende maatregelen kunnen worden genomen; herhaalt de aanbevelingen van de 
Rekenkamer aan de Commissie en het INEA om te zorgen voor meer samenhang en 
transparantie van de procedures voor de selectie van projecten, betere voorwaarden te 
scheppen voor een tijdige uitvoering van de programma’s en het prestatiekader aan te 
passen met het oog op een betere monitoring van de projectresultaten;

7. is ingenomen met Speciaal verslag nr. 30/2018 van de Rekenkamer, waarin wordt 
geconcludeerd dat in de EU-verordeningen de belangrijkste vormen van openbaar vervoer 
aan bod komen, wat het EU-kader voor passagiersrechten uniek in de wereld maakt; 
betreurt echter de conclusie van de Rekenkamer dat veel passagiers onvoldoende op de 
hoogte waren van hun rechten en vaak niet kregen waar ze recht op hadden vanwege 
problemen met de handhaving ervan; herhaalt daarom het verzoek van de Rekenkamer 
om de samenhang, inzichtelijkheid en doeltreffendheid van het EU-kader voor 
passagiersrechten te verbeteren, actie te ondernemen om effectievere en transparantere 
bewustmakingscampagnes te bevorderen en de nationale handhavingsinstanties te 
voorzien van bijkomende instrumenten om de passagiersrechten te handhaven;

8. stelt vast dat de Rekenkamer in 2018 een evaluatie heeft uitgevoerd van de betalingen in 
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verband met mobiliteit en vervoer als onderdeel van het hoofdstuk 
“Concurrentievermogen voor groei en banen” in het kader van de 
betrouwbaarheidsverklaring voor 2017; is ingenomen met de conclusie dat het 
restfoutenpercentage van de CEF – Vervoer en van de voorloper hiervan, het TEN-V-
programma, de belangrijkste onderdelen van de mobiliteits- en vervoersbetalingen, 
minder dan 1 % bedraagt; merkt op dat het testen van de verrichtingen voor het gehele 
hoofdstuk “Concurrentievermogen voor groei en banen” een geschat totaal 
foutenpercentage heeft opgeleverd van 4,2 %, hetgeen boven de materialiteitsdrempel 
ligt;

9. 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 door 
EU-fondsen en het EFSI wordt medegefinancierd, duidelijk te volgen; dit loket moet 
beschikken over uitgebreide coördinerende bevoegdheden, waarbij de normen op 
EU-niveau zullen prevaleren, met een meertalige dimensie, waardoor het mogelijk wordt 
alle milieueffectbeoordelingen te beheren; merkt op dat de absorptie van de EFSI-
middelen in het vijfde jaar van het meerjarig financieel kader 2014-2020 opnieuw trager 
is verlopen dan gepland; benadrukt dat de vastgestelde fouten zich situeren op het niveau 
van de begunstigde, zodat meer richtsnoeren nodig zijn met betrekking tot de 
subsidiabiliteit van kosten;

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 kunnen ondermijnen, omdat verslaglegging, controle en 
publieke toetsing niet op elkaar zijn afgestemd; verzoekt de Commissie te onderzoeken 
hoe het begrotingssysteem van de Unie kan worden hervormd, en met name hoe kan 
worden bewerkstelligd dat de financieringsregels niet ingewikkelder zijn dan 
noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de beleidsdoelstellingen van de Unie en voor 
het waarborgen van verantwoordingsplicht, transparantie en controleerbaarheid;

11. is ingenomen met de uitvoering van de aanbevelingen van de dienst Interne audit aan DG 
MOVE met betrekking tot het toezicht op Shift2Rail en het systeem voor de monitoring 
van het beleid inzake de beveiliging van de luchtvaart en de zeevaart;

12. benadrukt het feit dat het belangrijk is hooggespecialiseerd personeel aan te werven om 
te zorgen voor technische deskundigheid in DG MOVE en het INEA, die nodig is om hun 
veeleisende taken aan te kunnen;

13. benadrukt dat het vervoersinfrastructuurbeleid een duidelijke kans biedt om de synergieën 
tussen de civiele en defensiebehoeften en het TEN-V te vergroten; is verheugd over de 
toevoeging van een pijler inzake militaire mobiliteit aan het TEN-V-beleid door de 
goedkeuring van het actieplan in maart 2018 en het voorstel van de Commissie om in het 
kader van de CEF-begroting voor de periode 2021-2027 een nieuw budget op te nemen 
voor militaire mobiliteit van 6,5 miljard EUR; benadrukt het feit dat een analyse moet 
worden uitgevoerd van de verschillen tussen de militaire en de TEN-V-vereisten voor het 
uitvoeren van infrastructuurprojecten in verband met de aanleg van pijplijnen voor 
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tweeërlei gebruik die kunnen worden ondersteund in het kader van de CEF 2021-2027 en 
die het TEN-V kunnen versterken; herhaalt dat deze ontwikkeling de strategische rol 
weerspiegelt die het TEN-V speelt bij de integratie van de infrastructuur van de Unie om 
te komen tot een snelle en naadloze mobiliteit op het hele continent evenals bij de 
versterking van onze responscapaciteit bij noodsituaties zoals humanitaire crises, 
natuurrampen of civiele noodsituaties, waardoor de interne markt verder wordt 
ontwikkeld;

14. is ingenomen met de start van nieuwe projecten die gericht zijn op stedelijke mobiliteit, 
efficiënte logistiek en infrastructuur, inclusief de haven van de toekomst, met een waarde 
van ongeveer 105 miljoen EUR, als gevolg van de oproep tot het indienen van voorstellen 
van 2017 in het kader van het Horizon 2020-programma; is ingenomen met de 
goedkeuring van het driejarige werkprogramma voor de periode 2018-2020 van Horizon 
2020 voor vervoer; herhaalt de aanbeveling van de Rekenkamer om een 
EU-havenontwikkelingsplan voor kernhavens op te stellen en het aantal kernhavens te 
herzien;

15. is van mening dat de toeristische sector zeer nauw verbonden is met de vervoerssector; 
herhaalt daarom zijn verzoek om in toekomstige begrotingen van de Unie een 
begrotingslijn op te nemen voor toerisme, om acties te ondersteunen ter ontwikkeling van 
een duurzame toeristische sector;

16. spoort de Commissie aan om samen met de lidstaten een jaarlijks overzicht te publiceren 
van de vervoers- en toerismeprojecten die met middelen uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds medegefinancierd zijn, zoals ook 
gebeurt bij de CEF;

17. 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 
2018.
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