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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. vindt dat er van de invoering van thematische doelstellingen een positief effect is 

uitgegaan om de lidstaten te stimuleren hun investeringsbeleid te richten op de 

ontwikkeling van hun vervoersinfrastructuur; is van mening dat dankzij de ex-

antevoorwaarde om algemene vervoersplannen op te stellen de lidstaten prioriteiten 

hebben kunnen aanbrengen in hun investeringen op het vlak van vervoer; dringt er bij de 

Commissie en de lidstaten op aan om bij de goedkeuring resp. planning van 

vervoersinfrastructuur volledig te waarborgen dat de algemene vervoersplannen en de 

ESIF-investeringen in de vervoerssector beter op het Europees witboek inzake vervoer 

worden afgestemd wat betreft de kerndoelstellingen; is van mening dat de 

verantwoordelijke diensten van de Commissie de algemene plannen moeten beoordelen en 

moeten zorgen voor een follow-up ervan, met name om deze plannen deel te laten 

uitmaken van een algemene strategie voor duurzame mobiliteit en emissiereductie in de 

vervoerssector; 

2. dringt er bij de lidstaten in Centraal- en Oost-Europa op aan toe te zien op de coördinatie 

en synergie tussen de bestaande Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), de 

Connecting Europe Facility, Horizon 2020, het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) en middelen van de EIB en de EBWO bij de uitvoering van 

projecten die gericht zijn op het verbeteren van de verbindingen en de toegankelijkheid 

van de vervoersinfrastructuur in de regio; brengt in herinnering dat 11 305 500 000 EUR 

van het Cohesiefonds is overgeheveld naar de Connecting Europe Facility ten behoeve 

van de vervoerssector in de lidstaten die steun ontvangen uit het Cohesiefonds; 

onderstreept dat het gebruik van al deze onmiddellijk beschikbare financiering vooral 

gezien het huidige opnamepercentage voorrang moet krijgen op investeringen door derden 

als deze investeringen ingegeven zijn door politieke overwegingen in plaats van zakelijke 

belangen; moedigt de benutting van het potentieel van Europese particuliere investeringen 

in de spoorwegsector aan, aangezien dat kan bijdragen aan hogere opnamepercentages en 

kwalitatief betere vervoersdiensten; 

3. roept de Commissie en de lidstaten op over te gaan op een efficiënter gebruik van 

subsidies in combinatie met financiële instrumenten voor inkomstengenererende grote 

projecten uit hoofde van de ESIF; 

4. verzoekt de Centraal- en Oost-Europese lidstaten om een hoog transparantieniveau en 

strenge controles te garanderen met betrekking tot het gebruik van deze fondsen en om de 

informatie over de toewijzing van deze middelen zo snel mogelijk openbaar te maken; 

5. benadrukt dat de ESIF gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van de ontbrekende 

schakels in de grensgebieden in heel Centraal- en Oost-Europa en bij de versterking van 

de bestaande infrastructuur om te zorgen voor volledige toegang tot de interne markt en 

om de economische groei verder te bevorderen; benadrukt in dit verband dat, aangezien 

vervoer cruciaal is voor regionale ontwikkeling, een adequate en naar behoren 

gefinancierde lokale infrastructuur een absolute basisvereiste is voor economische, sociale 

en territoriale cohesie; wijst erop dat er prioriteit moet worden gegeven aan 
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grensoverschrijdende projecten, niet alleen in verband met de belangrijkste trans-Europese 

netwerken (TEN's) in de regio, maar ook met de ontbrekende schakels, om bestaande 

knelpunten op te heffen, evenals aan investeringen om de verschillende vervoerswijzen 

doeltreffender aan elkaar te koppelen; pleit in dit verband voor verdere inspanningen om 

gemeenschappelijke infrastructuurnormen in te voeren, voornamelijk met betrekking tot 

de spoorwegen, om de verwezenlijking van de doelstelling van efficiënte interoperabiliteit 

in heel Europa te versnellen, en benadrukt de noodzaak van een grootschaliger gebruik 

van en de interconnectie van gecombineerde vervoerswijzen, met name goederenvervoer 

over de weg en per spoor; 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de aanbestedingsprocedures te stroomlijnen en 

te vereenvoudigen, richtsnoeren op te stellen voor publiek-private partnerschappen, te 

zorgen voor een adequaat kader voor overheidssteun en de vergunningsprocedures te 

vereenvoudigen teneinde de uitvoering van vervoersprojecten, met name 

grensoverschrijdende vervoersprojecten, te vergemakkelijken; 

7. benadrukt dat de ontwikkeling van vervoerscorridors tussen noord en zuid moeten worden 

gestimuleerd, zoals de Via Carpathia, onder andere om Noord- en Zuidoost-Europa met 

elkaar te verbinden, en dat dit de verdere toename van regionale ongelijkheden zou 

voorkomen; is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om de TEN-T-

corridors uit te breiden naar de kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan, door de 

tekortkomingen in hun infrastructuur te verminderen en grensoverschrijdende knelpunten 

met lidstaten en andere obstakels in verband met de mogelijke uitbreiding van het 

Schengengebied weg te nemen; dringt er bij de Commissie op aan dit succesvolle model 

in overweging te nemen, ook in verband met de landen van het Oostelijk Partnerschap; 

benadrukt met name hoe belangrijk het is de spoorweginfrastructuur en het spoorwegnet 

te moderniseren en dusdanig in te richten dat dergelijke potentiële obstakels worden 

opgeheven ten behoeve van heel Centraal- en Oost-Europa; merkt op dat alle 

bovenstaande inspanningen kunnen bijdragen tot de economische ontwikkeling van de 

deelnemende landen door nieuwe zakelijke mogelijkheden en werkgelegenheid te creëren 

voor kleine en middelgrote ondernemingen, het handelsverkeer te bevorderen en 

wetenschap, onderzoek en innovatieve technologieën te ondersteunen; 

8. spoort de regio's en de lidstaten aan om maatregelen te nemen of voort te zetten waarmee 

wordt toegewerkt naar milieuvriendelijkere vervoersopties; stimuleert de aanwending van 

de ESIF voor projecten die gericht zijn op het genereren van vraag naar publieke en 

duurzamere vervoersopties, bijvoorbeeld aan de hand van vereenvoudigde 

grensoverschrijdende ticketverkoop en investeringen in systemen voor elektrische 

oplaadpunten; 

9. onderstreept de noodzaak om de investeringen in kwalitatief betere spoorwegen op te 

schroeven en zo de spoorwegen aantrekkelijker te maken voor passagiers- en 

goederenvervoer en beter te benutten; 

10. constateert dat Centraal- en Oost-Europa een groot ontwikkelingspotentieel heeft wat 

betreft binnenwateren en rivier- en zeehavens; is van mening dat dit potentieel alleen kan 

worden benut met volledige inachtneming van het acquis van de Unie inzake de 

bescherming van het milieu, de biodiversiteit en het water, en dat het doel om 

multimodaal vervoer in de regio te bevorderen kan worden ondersteund door meer nadruk 
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te leggen op het gebruik van havens en spoorwegen; wijst er in dit verband op dat het 

belangrijk en nodig is om de vervoerscapaciteit van de binnenwateren op het traject Rijn-

Main-Donau te benutten en het spoorwegnet aan te sluiten op de Noordzee-Oostzee-

corridor, aangezien dit de belangrijkste route is die Oost- en West-Europa met elkaar 

verbindt, alsmede de verbindingen tussen de watercorridors van de Oder, de Elbe en de 

Donau te verbeteren, die de vervoers- en communicatiecapaciteit van de hele regio op de 

noord-zuidas een impuls kunnen geven; 

11. wijst erop dat de verbetering van de onderlinge verbindingen en de toegankelijkheid van 

de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa een middel is om de doelstellingen 

van het cohesiebeleid te verwezenlijken, met name wat betreft de gewenste economische 

ontwikkeling van grensregio's; 

12. herinnert de Commissie aan haar verplichting uit hoofde van het witboek van 2011 inzake 

vervoer tot 2020, waarin zij een plan heeft vastgesteld voor de uitvoering van 40 

specifieke maatregelen inzake de ontwikkeling van een concurrerend en zuinig Europees 

vervoerssysteem; brengt in herinnering dat een van haar langetermijndoelstellingen is om 

tot 2030 30 %, en tot 2050 meer dan 50 % van het huidige wegvervoer over afstanden van 

meer dan 300 km per spoor of over het water te laten plaatsvinden, waardoor het verkeer 

in Centraal- en Oost-Europa aanzienlijk zal afnemen; 

13. beveelt ten zeerste aan om beter gebruik te maken van bestaand beleid en beschikbare 

instrumenten voor regionale samenwerking, zoals Europese territoriale samenwerking, 

Interreg en vooral Europese groeperingen voor territoriale samenwerking, om 

gezamenlijke projecten op te zetten en uit te voeren die bedoeld zijn om het 

grensoverschrijdende vervoer tussen regio's te stimuleren en knelpunten weg te nemen; 

dringt er bij de lidstaten op aan dergelijke oplossingen op lokaal en regionaal niveau te 

steunen, de aanleg van spoorwegverbindingen in grensregio's sneller te voltooien, ervoor 

te zorgen dat het gebruik van EU-middelen voldoet aan de algemene doelstellingen, onder 

andere met het oog op de verbetering van de spoorwegsector, interconnectiviteit en 

interoperabiliteit, en de lokale spelers en andere belanghebbenden er op transparante wijze 

bij te betrekken;  pleit voor het gebruik van macroregionale strategieën zoals die voor de 

Donau, de Oostzee, de Adriatische Zee, de Ionische Zee en de Alpen om transnationale 

infrastructuurprojecten en de voorbereiding van mogelijke nieuwe macroregionale 

strategieën in Centraal- en Oost-Europa vooruit te helpen, zoals die voor het 

Karpatengebied; 

14. wijst erop dat de ESIF ook kunnen worden ingezet om de administratieve capaciteit van 

de bemiddelende organen en begunstigden te vergroten, aangezien anders de steun van de 

EU voor investeringen in vervoer in de regio misschien niet in goede banen wordt geleid; 

merkt op dat vooral het steunmechanisme Jaspers hier tot nu toe aan heeft bijgedragen en 

daarom misschien niet alleen moet worden voortgezet, maar ook in aanmerking moet 

komen voor een meer permanente, institutionele invulling; wijst erop dat de technische 

bijstand die door de Europese investeringsadvieshub wordt geboden publieke en 

particuliere initiatiefnemers van projecten moet helpen een stabiel toevoerkanaal van rijpe 

en goed gestructureerde projecten tot stand te brengen om langdurig te profiteren van de 

financiële instrumenten; brengt in herinnering dat de Europese coördinatoren van de 

kernnetwerkcorridors wel een politiek mandaat hebben, maar over onvoldoende 

bestuurlijke capaciteit beschikken; verzoekt de lidstaten en de Commissie maatregelen te 
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nemen om het openbaar beheer van deze middelen te stroomlijnen en zo onnodige 

bureaucratische rompslomp te vermijden; 

15. verzoekt de Commissie en de EIB beter samen te werken en hun inspanningen te 

coördineren om te zorgen voor een brede raadpleging van alle belanghebbenden over de 

financiering van de vervoersinfrastructuur, de uitwisseling van beste praktijken, de 

bevordering van financiële instrumenten, het vroegtijdig in kaart brengen van potentiële 

projecten, en het Europees Parlement hierover regelmatig te informeren; benadrukt dat 

met de grootste urgentie alle stappen moeten worden ondernomen met betrekking tot 

projecten die gericht zijn op de verbetering van de onderlinge verbindingen en de 

toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur; 

16. onderstreept dat alle inspanningen op het gebied van vervoer in Centraal- en Oost-Europa 

moeten worden gekenmerkt door een prestatie- en resultaatgerichte werkwijze, en door 

een methode waarmee wordt gestreefd naar kosteneffectieve oplossingen waarbij rekening 

wordt gehouden met het milieu en de bestaande infrastructuur wordt behouden, aangezien 

deze regio in het bijzonder baat zou hebben bij een goede coördinatie van de 

bovenstaande financiering, niet in de laatste plaats als het gaat om de bescherming van 

strategische EU-belangen; 

17. benadrukt hoe belangrijk het is om een regelmatiger en beter werkend 

luchtvervoerssysteem te ontwikkelen waarmee kleinere, meer afgelegen lidstaten en grote, 

centralere steden met elkaar kunnen worden verbonden; wijst erop dat de huidige 

luchtvaartsystemen niet goed functioneren omdat de verbindingen doorgaans 

onregelmatig en tijdrovend zijn. 
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