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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat de volledige terugvordering van de fondsen die vanuit de 

financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) werden overgedragen naar het 

Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI) een van de grote prioriteiten moet 

zijn in de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2014-

2020; dringt erop aan dat gekozen prioriteiten en toegewezen financiering in de toekomst 

worden gerespecteerd en tot 2020 geen verdere verminderingen van de CEF-begroting of 

andere instrumenten voor vervoersprojecten plaatsvinden; 

2. verzoekt de Commissie het Parlement zo snel mogelijk een evaluatie van de door het EFSI 

gefinancierde projecten met betrekking tot vervoer en toerisme te verstrekken; 

3. verzoekt de Commissie, met het oog op een zo goed mogelijk besluit over de herziening 

van het MFK, zo snel mogelijk een verslag uit te brengen over de mate van 

tenuitvoerlegging en het bestedingspeil van de structuurfondsen en het Cohesiefonds voor 

toeristische projecten en projecten op het gebied van vervoer en infrastructuur, met 

vermelding van de projecten die bijdragen tot de ontwikkeling van het kernnetwerk, de 

corridors en het uitgebreide netwerk; 

4. wijst in dit opzicht op het vitale belang van voldoende EU-financiering voor de projecten 

die in de werkplannen voor de corridors van het TEN-T-kernnetwerk zijn bepaald; 

onderstreept dat bijgevolg ook meer aandacht nodig is voor domeinen die met 

transportbeleid verband houden, zoals multimodaliteit en efficiënte logistieke diensten, 

opwaardering en onderhoud van bestaande vervoersinfrastructuur, interoperabiliteit, 

verkeersveiligheid en toegankelijkheid, intelligente vervoerssystemen, synergieën met 

andere sectoren, emissiereductie, stedelijke mobiliteit en installaties voor schone brandstof 

om voor duurzame ontwikkeling en een betere integratie van stedelijke knooppunten te 

zorgen; 

5. benadrukt dat er bij de vorige oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van 

de CEF, die werden gepubliceerd in 2014 en 2015, drie keer meer aanmeldingen waren 

dan de inschrijvingslimiet, en wijst erop dat dit betekent dat er veel projecten met een 

sterke toegevoegde waarde op EU-niveau op til staan, die bijkomende middelen kunnen 

absorberen (bovenop de terugvordering van overgedragen fondsen); is verontrust over het 

feit dat er bijna geen middelen meer beschikbaar zijn voor nieuwe projecten in de vier 

resterende jaren van het MFK; herinnert aan de oorspronkelijke CEF-toewijzing voor het 

definitieve MFK-besluit; verzoekt de Commissie te beoordelen of het mogelijk is de totale 

begroting voor de CEF te verhogen, met inbegrip van een verhoging van de 

cohesiebegroting van de CEF; 

6. wijst erop dat het EFSI een belangrijke bijdrage levert aan de financiering van TEN-T-

projecten, maar dat het subsidies, die een cruciale en noodzakelijke financieringsbron 

blijven, niet kan vervangen; benadrukt vooral dat subsidies gecombineerd kunnen worden 

met innovatieve financiële instrumenten en met het EFSI om de implementatie van 

bijkomende projecten, met name grote infrastructurele projecten die kunnen bijdragen aan 
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de vermindering van de economische verschillen tussen regio's, mogelijk te maken en 

particuliere financiering aan te trekken (blending); verzoekt de Commissie een lijst op te 

stellen met succesvolle projecten, zodat de nationale, regionale en lokale overheden 

daaruit kunnen leren; 

7. benadrukt dat infrastructuur voor transport de ruggengraat vormt van de eengemaakte 

markt, en fundamenteel is voor het vrij verkeer van personen, goederen en diensten; 

onderstreept dat het belangrijk is het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling nauwer op elkaar af te stemmen met het oog op een doeltreffender 

tenuitvoerlegging van de regels inzake de digitale eengemaakte markt in de 

vervoerssector; benadrukt dat ook in het MFK voor de periode na 2020 voldoende 

middelen moeten worden toegewezen aan trans-Europese netwerken op vervoersgebied, 

zodat tegen 2030 het TEN-T-netwerk en tegen 2050 het TEN-V-netwerk voltooid kunnen 

worden; 

8. herinnert aan het grote en blijvende tekort aan investeringen in Europa, met name in de 

grote vervoersinfrastructuren, en dat dit het concurrentievermogen van de gehele Unie kan 

aantasten; merkt op dat de behoefte aan investeringen niet alleen het aanleggen van 

infrastructuur betreft maar ook het onderhoud en de modernisering daarvan; 

9.  onderstreept verder dat adequate EU-financiering voor vervoersinfrastructuur cruciaal is 

voor territoriale, economische en sociale cohesie; erkent dat het Cohesiefonds belangrijk 

is voor het verbeteren van infrastructuur en onderlinge verbindingen in Europa, teneinde 

de kloof op infrastructuurgebied tussen regio's te dichten; dringt er derhalve op aan dat dit 

fonds voldoende middelen krijgt toegewezen in de huidige programmeerperiode, alsook 

na 2020; 

10. spoort de Commissie en de lidstaten aan om de coördinatie van nationale 

transportstrategieën te verbeteren, teneinde de goedkeuring van grote 

infrastructuurprojecten door de Commissie te faciliteren; dringt aan op betere coördinatie 

van alle EU-instrumenten in verband met vervoer, teneinde ervoor te zorgen dat zoveel 

mogelijk TEN-V-kernprojecten tijdig worden voltooid en potentiële besparingen naar 

behoren worden gebruikt voor ondersteuning van uitvoerbare projecten die nog op til 

staan; verzoekt de Commissie zich sterk in te zetten voor de verbetering van de 

transparantie van de financieringsregelingen met betrekking tot nauwkeurigheid van de 

kostenramingen, naleving van normen betreffende ecologische duurzaamheid, 

betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij besluitvorming, en adequate en 

voortdurende monitoring van de medefinancieringsregelingen van de EU; 

11. pleit ervoor dat de Commissie en de lidstaten meer investeren in projecten met een kleiner 

budget en aanzienlijke kortetermijnvoordelen, zoals het aanleggen van ontbrekende 

schakels bij verlaten en ontmantelde regionale grensoverschrijdende spoorverbindingen, 

alsook modernisering en onderhoud van bestaande vervoersinfrastructuur; 

12. meent dat het noodzakelijk is om toe te laten dat overschietende en onbenutte kredieten 

van één jaar naar een ander jaar overgeschreven worden, en verzoekt de Commissie in dit 

verband om passende voorstellen en om herverdeling van middelen aan de meest 

geschikte, uitvoerbare en economisch en ecologisch duurzame projecten; onderstreept dat 

maximale flexibiliteit moet worden voorzien om te zorgen voor optimaal gebruik van het 

vastgelegde MFK; 
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13. verzoekt de Commissie bij de toewijzing van EU-gelden voor vervoersinfrastructuur 

rekening te houden met het onlangs goedgekeurde vierde spoorwegpakket en alles te doen 

wat in haar vermogen ligt om dit pakket wat de aspecten interoperabiliteit, veiligheid, 

betere sociale omstandigheden en vrij verkeer betreft snel ten uitvoer te leggen; verzoekt 

de Commissie ook rekening te houden met de lopende discussies over het 

luchtvaartpakket, het pakket voor havens en het geplande pakket voor het wegvervoer; 

14. stelt vast dat de rol van de EU-begroting, via de verschillende vormen van financiële steun 

(subsidies, financiële instrumenten), bepalend is gebleken voor de start of herstart van 

talrijke projecten in de vervoerssector; is van mening dat elke herziening van het MFK 

van de vervoerssector nu een prioriteit moet maken; 

15. wijst nadrukkelijk op het strategische belang van het gemeenschappelijk Europees 

luchtruim als het belangrijkste instrument om de veiligheid, goede milieuprestaties, het 

concurrentievermogen en de bescherming van de rechten van de burgers te waarborgen; 

roept de Commissie op om te zorgen voor de toewijzing van de nodige reeds geplande 

bedragen voor de uitrol van het ATM-onderzoek voor het gemeenschappelijk Europees 

luchtruim (SESAR); 

16. steunt verder de volledige terugvordering van de fondsen die vanuit Horizon 2020 werden 

overgedragen naar het EFSI; roep de Commissie op de mogelijkheid te onderzoeken de 

middelen te verhogen die aan SESAR en Gemeenschappelijke Ondernemingen Clean Sky 

zijn toegewezen, gezien de goede resultaten van de Gemeenschappelijke Ondernemingen 

en hun bijdrage aan het EU-beleid op het gebied van vervoer en klimaatverandering; 

17. onderstreept het cruciale belang van zeer nauwkeurige en betrouwbare informatie op het 

gebied van positionering en timing afkomstig van Europese 

satellietnavigatievlaggenschipprogramma's Galileo en EGNOS voor meer veiligheid in en 

doelmatig gebruik van de luchtvaart, het weg-, spoor- en zeevervoer, met name ten 

behoeve van slimme verkeersbeheersystemen zoals ATM, ERTMS, eCall, met internet 

verbonden/autonome voertuigen en slim vloot- en vrachtmanagement; verzoekt de 

Commissie de reeds in het MFK 2014-2020 toegewezen financiering te waarborgen voor 

snelle en volledige voltooiing en ingebruikneming van de Galileo- en EGNOS- 

infrastructuur, alsook voor ondersteuning van downstream- en upstreamtoepassingen 

binnen de begrotingen voor Europese GNSS-programma's en Horizon 2020; wijst in dit 

verband nogmaals op de verbintenis van de Commissie om ononderbroken GNSS-

diensten te leveren, de veerkracht van de Europese economie te versterken en de 

sociaaleconomische voordelen te optimaliseren door de ontwikkeling van toepassingen te 

bevorderen; 

18. herinnert de Commissie en de lidstaten aan het grote potentieel van horizontale projecten 

alsook van synergieën tussen de trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, 

energie en telecommunicatie; 

19. wijst erop dat er een behoefte is aan de ontwikkeling en bevordering van meer 

milieuvriendelijke vervoerswijzen zoals vervoer over het spoor; verzoekt derhalve om 

betere ondersteuning van initiatieven als Shift2Rail; 

20. verzoekt de Commissie met klem te zorgen voor goede (grensoverschrijdende) coördinatie 

en verbetering van het beheer van de macroregionale strategieën van de EU (voor de 
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Donau, de Oostzee, de Zwarte Zee, de Adriatische Zee en de Ionische Zee), teneinde de 

territoriale, economische en sociale cohesie te vergroten en de lidstaten te helpen en te 

ondersteunen bij het in kaart brengen van prioritaire infrastructuurprojecten met regionale 

en Europese meerwaarde; 

21. herinnert eraan dat de onbenutte bedragen die van het Cohesiebeleid naar de CEF zijn 

overgedragen vanaf januari 2017 door alle cohesielidstaten gebruikt kunnen worden, en 

verzoekt de Commissie voorstellen te doen om deze periode te verlengen tot 31 december 

2017;   verzoekt de Commissie de bedragen die eind 2017 niet gebruikt zijn, toe te wijizen 

aan projecten voor grensoverschrijdende verbindingen tussen regio's of voor de 

ontwikkeling van regio's; verzoekt de lidstaten beter gebruik te maken van de technische 

bijstand van de Commissie; 

22. benadrukt de behoefte aan de vaststelling van een bredere en meer omvattende aanpak 

betreffende de subsidiabiliteitscriteria van projecten waarvoor EU-financiering wordt 

aangevraagd, waardoor betere toegang tot financiering wordt verschaft aan projecten die 

nieuwe vervoersdiensten en beter gebruik van gegevens voorstellen; wijst met name op de 

noodzaak om EU-financiering te verleggen naar de invoering van digitale 

vervoersdiensten en slimme vervoerssystemen die bijdragen aan de overgang naar een 

meer duurzaam vervoerssysteem en de optimalisering van het gebruik van bestaande 

capaciteit; 

23. wijst op het belang van het waarborgen van het hoogste niveau van veiligheid, beveiliging 

en interoperabiliteit op het gebied van transport in de Unie; benadrukt dat het toewijzen 

van middelen aan de begrotingen van de EU-agentschappen niet louter gaat om 

administratieve uitgaven, maar ook bijdraagt tot het behalen van EU-doelstellingen, en 

besparingen op nationaal niveau mogelijk moet maken; onderstreept dat de toegewezen 

begrotingskredieten voldoende en correct moeten zijn zodat de agentschappen hun taken 

kunnen uitvoeren; 

24. merkt op dat duurzaam toerisme een belangrijke potentiële groeisector binnen de 

Europese economie is en voor veel nieuwe werkgelegenheid kan zorgen, in het bijzonder 

voor jongeren; is van mening dat toereikende en meer begrotingsmiddelen toegewezen 

moeten worden om een echt Europees toerismebeleid te ontwikkelen, dat gericht is op 

stimulering van het midden- en kleinbedrijf en eerbied voor het natuurlijke, culturele, 

historische en industriële erfgoed; onderstreept dat er voor betere coördinatie tussen 

toerisme en infrastructuurprojecten moet worden gezorgd; verzoekt de Commissie na te 

gaan of het mogelijk is in het toekomstige kaderprogramma een specifieke begrotingslijn 

in te voeren; 

25. erkent het belang van het menselijk kapitaal voor de ontwikkeling van toerismediensten 

en benadrukt de rol die het Europees Sociaal Fonds op dit gebied kan vervullen; benadrukt 

het uitstekende rendement van investeringen in toerisme en de bijdrage daarvan aan de 

sociale cohesie, vooral in plattelandsgebieden; 

26. benadrukt het belang van een voldoende gefinancierd geïntegreerd maritiem beleid 

(GMB) als een vlaggenschipinitiatief van de EU in sectoroverschrijdend en transnationaal 

bestuur; 

27. is van mening dat alle begrotingsinstrumenten van de Unie waarmee investeringen en 
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innovatie gesteund worden, gehandhaafd of ontwikkeld moeten worden, en dat er geen 

redenen zijn om aan een van deze instrumenten de voorkeur te geven ten koste van de 

andere; herinnert aan de cruciale rol van de Gemeenschapsbegroting als stimulans voor 

toekomstige uitgaven en als factor die de cohesie en doeltreffende tenuitvoerlegging van 

het beleid binnen de Unie ten goede komt; 
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