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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 Europese Rekenkamer dat de geconsolideerde 
rekeningen van de Europese Unie voor 2019 op alle materiële punten een getrouw beeld 
geven van de financiële situatie van de EU; betreurt echter dat de uitgaven voor 2019 
materiële fouten vertonen, met een geraamd foutenpercentage van 2,7 %, ruim boven de 
materialiteitsdrempel van 2 %; 

2. neemt kennis van het oordeel van de Commissie dat de Connecting Europe Facility (CEF) 
een laag foutenrisico inhoudt; verzoekt de Commissie echter om samen met de 
Rekenkamer en OLAF nauwlettend toe te zien op de vervoersprojecten van de Unie om 
fraude te voorkomen, aangezien overheidsinvesteringen in infrastructuur bijzonder 
fraudegevoelig zijn; is van mening dat dit ook van essentieel belang is om de hoogste 
veiligheidsnormen voor gebruikers te waarborgen; 

3. merkt op dat in 2019 4 973 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 2 725 miljoen 
EUR aan betalingskredieten beschikbaar was voor mobiliteits- en vervoersbeleid, 
waarvan 4 422 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 2 058 miljoen EUR aan 
betalingskredieten die waren goedgekeurd voor het Europees vervoersbeleid (06 02) en 
Horizon 2020 – Onderzoek en innovatie op het gebied van vervoer (06 03), werden 
beheerd door het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA); 

4. merkt op dat aan het einde van 2019 slechts 40 % van de totale toewijzingen in het kader 
van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor het huidige MFK (465 miljard 
EUR) aan de lidstaten is uitgekeerd, ten opzichte van 46 % aan het einde van 2012, het 
overeenkomstige jaar van het vorige MFK; merkt op dat in 2019 12 % van de totale 
toewijzingen werd uitgekeerd, vergelijkbaar met het aandeel van de toewijzingen (13 %) 
dat werd uitgekeerd in 2012, het overeenkomstige jaar van het vorige MFK;

5. is ingenomen met de publicatie van de oproep van 2019 voor de CEF – Vervoer inzake 
meerjarige programma’s, met een begroting van 1,4 miljard EUR en focus op de 
voltooiing van de negen kernnetwerkcorridors uiterlijk in 2030;

6. is ingenomen met de start in 2019 van het project “Greening the blue”, dat tot doel heeft 
emissies terug te dringen en efficiëntere aandrijfsystemen met een neerklapbare 
vleugelzeiloplossing te produceren; merkt op dat het werd gefinancierd door het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij;

7. merkt op dat in het zesde jaar van de huidige programmeringsperiode 2014-2020 slechts 
ongeveer 31 % van de oorspronkelijk toegekende middelen, in januari 2020 tot betalingen 
had geleid, waardoor de volledige tenuitvoerlegging van de CEF ter discussie werd 
gesteld; verzoekt de Commissie de lidstaten aan te sporen om hun investeringen 
aanzienlijk te versnellen en verzoekt de Commissie voorts haar monitoring te 
intensiveren, gezien de dringende behoefte aan infrastructuurinvesteringen voor een snel 
herstel van de economische neergang in verband met COVID-19, en om 
interconnectiviteit op Europees niveau te waarborgen; verzoekt de Commissie te zorgen 
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voor een coherente langetermijnplanning van vastleggingen en oproepen en de koppeling 
tussen financiering en het bereiken van projectmijlpalen te versterken om de tijdige 
voltooiing te waarborgen, met name van het trans-Europees kernnetwerk voor vervoer 
(TEN-T), uiterlijk in 2030; 

8. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de toevoeging van een pijler van militaire mobiliteit 
aan het TEN-T-beleid ter vergroting van onze capaciteit om te reageren op noodsituaties, 
met de goedkeuring van het actieplan in maart 2018; betreurt dat het voorstel van de 
Commissie en het Parlement om in de CEF-begroting voor 2021-2027 een nieuwe 
begroting van 6,5 miljard EUR voor militaire mobiliteit op te nemen, drastisch is 
verlaagd; 

9. verzoekt de Commissie haar mechanisme en instrumenten verder te ontwikkelen om 
burgers en belanghebbenden bewust te maken van en te informeren over de toerisme- en 
vervoersprojecten die zij financiert in het kader van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds;

10. herhaalt het verzoek van het Parlement om een nieuwe begrotingslijn voor toerisme te 
creëren teneinde het herstel en de transformatie van deze sector, die bijzonder belangrijk 
is voor de economie van de Unie en die zwaar getroffen is door de COVID-19-crisis, te 
ondersteunen en de veerkracht, toekomstbestendigheid, digitalisering en duurzaamheid 
ervan te vergroten; is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer een controle heeft gestart 
ter beoordeling van toerismeprojecten die gecofinancierd zijn met 6,4 miljard EUR in 
2007-2013 en tot dusver 4 miljard EUR in 2014-2020 aan middelen uit het EFRO en het 
Cohesiefonds, hetgeen zal helpen het toerismebeleid in de EU te verbeteren; 

11. herinnert eraan dat de Rekenkamer in haar controle van 2019 met name wees op de 
onderbenutting van het Cohesiefonds voor de financiering van nieuwe spoorlijnen; 
onderstreept dat het erg belangrijk is te investeren in duurzame vervoersnetwerken en 
verzoekt de ondermaats presterende lidstaten hun inspanningen op dit gebied op te 
voeren;

12. merkt op dat de Rekenkamer nog steeds een groot aantal fouten aantrof met betrekking 
tot openbare aanbestedingen, regels inzake staatssteun en procedures voor de toekenning 
van subsidies, voornamelijk in de rubrieken “Cohesie” en “Natuurlijk hulpbronnen”; 
merkt op dat deze fouten goed waren voor 20 % van het door de Rekenkamer geschatte 
foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico (2018: 16 %) en dat de Commissie 
om die reden moet nagaan hoe fouten kunnen worden verminderd;

13. is ingenomen met het feit dat de Commissie een actieplan inzake overheidsopdrachten 
heeft opgesteld dat sinds 2014 meermaals is geactualiseerd;

14. merkt op dat over het geheel genomen de door de Rekenkamer verkregen en 
gepresenteerde controle-informatie erop wijst dat het geschatte foutenpercentage bij de 
uitgaven voor “Economische, sociale en territoriale cohesie” van materieel belang was; 
dat voor deze MFK-subrubriek de toetsing van verrichtingen door de Rekenkamer 
uitwees dat het totale geschatte foutenpercentage 4,4 % bedroeg;

15. beveelt de Commissie aan haar voorlichtingscampagne over de Horizon 2020-
financieringsregels te verbeteren, met bijzondere aandacht voor kleine en middelgrote 
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ondernemingen;

16. stelt voor de Commissie en haar uitvoerende agentschappen kwijting te verlenen voor de 
uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 
op het gebied van vervoer en toerisme.
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