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FORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at den tematiske koncentration med henblik på at øge effektiviteten af de 

europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) og støtte regionernes indsats i 

forbindelse med gennemførelsen af Europa 2020-strategien helt bevidst har målrettet 

investeringerne under det tematisk mål 7 på forbedring af kvaliteten af 

transportinfrastruktur, herunder den effektive udnyttelse af den eksisterende infrastruktur; 

B. der henviser til, at samhørighedspolitikken bør intensiveres med henblik på at vende 

tendensen med voksende forskelle mellem medlemsstaterne, herunder ved at øge Den 

Europæiske Unions budget; 

C. der henviser til, at Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

(EFRU) yder støtte til udviklingen af både transeuropæiske net og den regionale og lokale 

transportinfrastruktur, der ikke er placeret på TEN-T, navnlig i mindre udviklede 

medlemsstater og regioner, hvor der stadig er behov for en betydelig indsats for at slå bro 

over manglende forbindelser, fjerne flaskehalse og modernisere det rullende materiel; 

D. der henviser til, at transportsektoren og infrastrukturen for denne sektor er central og 

afgørende for udviklingen af et hvilket som helst land, og at det er grunden til, at 

transportsektoren fortsat er et centralt investeringsområde, der bidrager til vækst og 

konkurrenceevne ved at styrke det økonomiske potentiale i alle EU's regioner, hvilket 

understøtter samhørighed, integration og social og økonomisk integration, bekæmpelse 

af uligheder mellem regionerne ved at lette adgangen til tjenesteydelser og uddannelse i 

de mest afsidesliggende regioner, der i øjeblikket er truet af affolkning, og styrke opstart 

af virksomheder og udvikling af netværk; 

E. der henviser til, at udviklingen af hovednetkorridorer som integrerende del omfatter 

komponenter som infrastruktur til alternative brændstoffer (opladningsudstyr) og 

intelligente og innovative transportsystemer, og at dette spiller en afgørende rolle som 

katalysator for dekarboniseringen af transportsystemet som helhed; 

F. der henviser til, at omkring 24 mia. EUR er blevet tildelt under finansieringsperioden 

2014-2020 gennem CEF, især til jernbaneprojekter; 

G. der henviser til, at det samlede budget for transportdelen i Connecting Europe-faciliteten 

(CEF) udgør 24,05 mia. EUR for perioden 2014-2020, hvoraf 11,305 mia. EUR stilles til 

rådighed for projekter inden for områder i medlemsstaterne, der er berettiget til støtte fra 

Samhørighedsfonden; 

H. der henviser til, at bæredygtige investeringer spiller en afgørende rolle ikke blot i 

håndteringen af kapacitetsbegrænsninger og dårlig infrastruktur, men også ved at 

tilvejebringe langsigtet vedligeholdelse; 

I. der henviser til, at medlemsstaterne står over for en fælles udfordring med hensyn til at 

finansiere transportinfrastruktur med et stramt budget og skabe et netværk, som i højere 

grad integrerer og forbinder de forskellige transportformer og sikrer effektiv transport og 
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sikkerhed for passagererne; 

J. der henviser til, at de fleste af de EU-midler, der er afsat til transport, forvaltes i 

Kommissionen af andre generaldirektorater end GD MOVE, og dette fremmer ikke en 

harmoniseret fremgangsmåde i færdiggørelsen af TEN-T; 

1. bemærker de stadigt begrænsede fremskridt i gennemførelsen af de strategiske dele af det 

centrale og omfattende transeuropæiske transportnet gennem projekter, der er planlagt 

under EFRU og Samhørighedsfonden, og hvor der kan konstateres en meget lav andel af 

udvalgte projekter; beklager den forsinkede gennemførelse af programmeringsperioden, 

der har haft en betydelig negativ indvirkning på investeringerne i transportsektoren; 

opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge, hvordan de nuværende begrænsninger i 

gennemførelsen kan overvindes, og opfordrer den til at foreslå måder, hvorpå man kan 

øge andelen af projekter, der udvælges; 

2. der henviser til, at alle medlemsstaterne i henhold til forordningerne og 

partnerskabsaftaler, der er indgået med Kommissionen, er forpligtet til indtil udgangen af 

2016 at fremlægge transportstrategier for perioden indtil 2030; opfordrer derfor 

Kommissionen til at forelægge Parlamentet en evaluering af forslagene fra de nationale 

strategier, de nationale operationelle programmer og TEN-T og at udarbejde og 

offentliggøre en uformel strategi for transport på grundlag af de nationale strategier, som 

medlemsstaterne har udviklet inden for rammerne af partnerskabsaftalerne; opfordrer 

Kommissionen til at udarbejde og løbende offentliggøre et TEN-T kort, der omfatter 

transportprojekter, der er under gennemførelse eller foreslået som led i medlemsstaternes 

operationelle programmer, for begge finansieringsperioder 2007-2013 og 2014-2020; 

opfordrer Den Europæiske Revisionsret (ECA) til at udarbejde særberetninger om 

gennemførelsen af projekter på tværs af medlemsstaterne vedrørende 

projektforberedelsesperioder, procedurer for offentlige indkøb, udgifter til 

gennemførlighedsundersøgelser og anlægsarbejder samt økonomisk effektivitet; 

opfordrer desuden Kommissionen til at tage Revisionsrettens særberetninger i betragtning 

og til at evaluere muligheden for at udveksle bedste praksis for at harmonisere 

procedurerne og etablere standardmæssige omkostninger, der ville muliggøre en bedre 

anvendelse af EU-midler;  

3. opfordrer Kommissionen til at gennemgå sine interne administrative regler for at øge GD 

MOVE's inddragelse i beslutninger om transportrelaterede projekter og procedurer; 

opfordrer endvidere Kommissionen til at vurdere mulighederne for at forbedre og styrke 

inddragelsen af de ansvarlige generaldirektorater i transportrelaterede operationelle 

programmer for bedre at kunne gennemføre TEN-T-forordningen; 

4. opfordrer Kommissionen til at anvende resultaterne af nævnte evaluering for 

transportpolitikken for perioden 2014-2020; 

5. understreger, at flere medlemsstater stadig halter bagefter med hensyn til at opfylde EU's 

grundlæggende fælles transportpolitiske mål om begrænsning af emissioner, skift til 

jernbane og bæredygtige indre vandveje, navnlig hvis man sammenligner central- og 

østeuropæiske medlemsstater med vestlige; påpeger, at deres specifikke behov ikke altid 

er bragt på linje med EU's investeringsprioriteter, og opfordrer derfor til at sikre den 

nødvendige støtte og hjælp fra Kommissionen i finansieringen af transportprojekter under 

EFRU og Samhørighedsfonden og til at støtte det mellem- og langsigtede 
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investeringsprogram; opfordrer Kommissionen til at yde teknisk bistand til lande, der er 

bagud med hensyn til opfyldelsen af EU's grundlæggende målsætninger i 

transportsektoren; 

6. opfordrer til fortsat og afbalanceret støtte til TEN-T's hovednet og samlede net samt 

horisontale prioriteter, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre fuld 

brug af potentialet i Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og 

Samhørighedsfonden til europæiske grænseoverskridende infrastrukturprojekter med 

henblik på at færdiggøre hovednettet og det samlede transeuropæiske transportnet samt 

for at bevare, forbedre og renovere eksisterende infrastruktur og bedre integrere nationale 

transportnet i grænseoverskridende forbindelser med hensyn til sammenkobling, 

interoperabilitet og intermodalitet; understreger i denne forbindelse behovet for et 

hensigtsmæssigt budget og klart strukturerede støtteprogrammer i transport- og 

samhørighedspolitikken for perioden efter 2020, hvor der er fokus på nedlagte og forladte 

regionale grænseoverskridende manglende jernbaneforbindelsesled; 

7. støtter en bredere anvendelse af blandingstilgangen; opfordrer imidlertid til stærkt øget 

udveksling af bedste praksis, teknisk bistand og forberedende værktøjssæt til 

medlemsstaterne for at udbrede oplysninger om finansielle instrumenter; minder 

endvidere om, at finansielle instrumenter ikke altid er hensigtsmæssige til at finansiere 

jernbane, indre vandveje eller grænseoverskridende projekter, og at mindre lande har 

problemer med at gennemføre OPP'er; understreger i denne forbindelse behovet for at 

kanalisere offentlige og private midler til finansiering af færdiggørelsen af det centrale 

TEN-T-netværk senest i 2030; understreger også, at det er nødvendigt at styrke 

tilskudsdelen i EU's fonde, da tilskud fortsat er et vigtigt redskab til at tiltrække privat 

finansiering og lukke huller mellem medlemsstaterne og at sikre en rimelig balance 

mellem offentlige og private investorer med hensyn til deling af overskud og tab; 

opfordrer Kommissionen til at udpege nye hensigtsmæssige finansieringsinstrumenter 

med henblik på at sikre interoperabilitet i hele EU, kombineret med mere effektive og 

sikrere transporttjenester; understreger imidlertid, at EU's nye finansieringsinstrumenter 

eller nye EU-midler ikke må skabes på bekostning af den transportpolitiske finansiering 

eller nogen transportspecifik økonomisk bevilling; 

8. understreger i lyset af de fremtidige udfordringer for EU's transportpolitik i det globale 

marked, navnlig med hensyn til nye teknologier, ITS og stigende markedskonkurrence, 

nødvendigheden af at opretholde mindst det samme niveau af midler til 

investeringsprojekter i EU; 

9. opfordrer til, at midlerne under samhørighedspolitikken afsættes til multimodal 

infrastruktur, herunder støtte til udformning af multimodale terminaler og udvikling af 

ITS-systemer for kombineret transport; 

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte projekter til medfinansiering 

i den næste programmeringsperiode og at følge princippet om "use it or lose it"; 

11. opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at anvende princippet om, at brugeren og 

forureneren betaler for deres vejnet for at fremme grøn logistik samt generere indtægter, 

der kan kompensere de forskellige offentlige budgetter, der bruges; 

12. støtter tildelingen af tilstrækkelige ressourcer til forskning, programmer og projekter, der 
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fremmer trafiksikkerheden i Europa i overensstemmelse med Vallettaerklæringen om 

trafiksikkerhed; 

13. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til i forbindelse med det 

europæiske jernbaneområde at intensivere deres støtte til cykelinfrastruktur som f.eks. 

yderligere udvikling af EuroVelo-nettet; 

14. understreger behovet for at sikre, at der stilles ressourcer til rådighed til støtte for 

bæredygtig bytrafik, udvikling af intelligente transportsystemer, projekter for fodgængere 

og cyklister og bedre adgang til transport for personer med handicap. 
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