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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat thematische concentratie, die bedoeld is om de doeltreffendheid van 

de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) te vergroten en regio's te 

ondersteunen bij hun inspanningen om de Europa 2020-strategie te verwezenlijken, 

opzettelijk investeringen heeft geschaard onder thematische doelstelling 7: de 

verbetering van de kwaliteit van de vervoersinfrastructuur, met inbegrip van het 

efficiënte gebruik van de bestaande infrastructuur; 

B. overwegende dat het cohesiebeleid moet worden geïntensiveerd om de toenemende 

divergentie tussen de lidstaten te keren, onder meer door de begroting van de Unie te 

verhogen; 

C. overwegende dat met het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling (EFRO) steun wordt uitgetrokken voor de ontwikkeling van zowel het 

TEN-V-netwerk als van regionale en lokale vervoersinfrastructuur die zich niet in het 

TEN-V bevindt, met name in minder ontwikkelde lidstaten en in regio's waar nog steeds 

aanzienlijke inspanningen nodig zijn om de ontbrekende schakels aan te vullen, 

knelpunten op te heffen en rollend materieel te moderniseren; 

D. overwegende dat de vervoerssector en de infrastructuur voor deze sector een centrale en 

essentiële factor vormen in de ontwikkeling van een land en in het welzijn van de 

bevolking van de lidstaten, en dat de vervoerssector om deze reden een cruciaal 

investeringsdomein blijft waarmee wordt bijgedragen aan groei, concurrentievermogen 

en ontwikkeling door het economisch potentieel van elke EU-regio te versterken en 

aldus de economische en sociale samenhang te bevorderen, door de interne markt te 

ondersteunen en zodoende de cohesie, integratie en sociaaleconomische inclusie van de 

burgers te faciliteren, het onevenwicht tussen de regio's aan te pakken, de toegang tot 

diensten en opleiding in de meest afgelegen gebieden met een risico van ontvolking te 

faciliteren en de netwerken voor het starten en ontwikkelen van bedrijfsactiviteit en 

ondernemingen te versterken; 

E. overwegende dat de ontwikkeling van de kernnetwerkcorridors als integrerend 

onderdeel componenten omvat zoals infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 

(laadapparatuur) en intelligente, innoverende vervoerssystemen en dat deze corridors 

een essentiële rol spelen als katalysator voor het koolstofarm maken van het 

vervoerssysteem in zijn geheel; 

F. overwegende dat ongeveer 24 miljard EUR is toegewezen in het kader van de 

financieringsperiode 2014-2020 via de CEF, met name voor spoorwegprojecten; 

G. overwegende dat de totale begroting voor de Connecting Europe Facility (CEF) — 

Vervoer 24,05 miljard EUR bedraagt voor de periode 2014-2020, waarvan 11,305 

miljard EUR specifiek beschikbaar wordt gesteld voor projecten op het grondgebied van 

lidstaten die in aanmerking komen voor het Cohesiefonds; 

H. overwegende dat duurzame investeringen niet alleen een cruciale rol spelen bij het 
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aanpakken van capaciteitsbeperkingen en verouderende infrastructuur, maar ook bij de 

uitvoering van onderhoud op de lange termijn; 

I. overwegende dat de lidstaten stuk voor stuk te maken hebben met de uitdaging dat ze 

vervoersinfrastructuur moeten financieren met een krap budget, dat ze een netwerk 

moeten opzetten waarmee de verschillende vervoermiddelen beter worden geïntegreerd 

en met elkaar verbonden kunnen worden, en dat ze efficiënte vervoersdiensten en de 

veiligheid van passagiers moeten waarborgen; 

J. overwegende dat het grootste deel van de EU-middelen die zijn toegewezen aan 

vervoer, binnen de Commissie wordt beheerd door andere DG's dan DG MOVE, een 

situatie die niet bevorderlijk is voor een geharmoniseerde aanpak voor de voltooiing van 

het TEN-V-netwerk; 

1. wijst erop dat er maar weinig vooruitgang is geboekt bij de voltooiing van de 

strategische basale en uitgebreide TEN-V-netwerken door middel van projecten die 

gepland zijn in het kader van het EFRO en het Cohesiefonds, en dat er zeer weinig 

projecten geselecteerd worden; betreurt de vertraagde uitvoering in de huidige 

programmaperiode, die aanzienlijke negatieve gevolgen voor investeringen in het 

railvervoer heeft gehad; verzoekt de Commissie daarom te onderzoeken hoe de huidige 

beperkingen bij de uitvoering kunnen worden overwonnen en manieren voor te stellen 

om het percentage geselecteerde projecten te verhogen; 

2. herinnert eraan dat de verordeningen en de partnerschapsovereenkomsten met de 

Commissie de lidstaten verplichtten om uiterlijk eind 2016 hun vervoersstrategieën te 

presenteren voor de periode tot 2030; verzoekt de Commissie dan ook het Parlement 

een beoordeling te doen toekomen van de voorstellen in nationale strategieën, nationale 

operationele programma's en TEN-V, en een informele vervoersstrategie op te stellen en 

publiek te maken die is gebaseerd op de nationale strategieën welke door de lidstaten in 

het kader van de partnerschapsovereenkomsten zijn opgesteld; verzoekt de Commissie 

daarnaast een TEN-V-kaart te ontwerpen, beschikbaar te maken en te actualiseren met 

de vervoersprojecten die in uitvoering waren of voorgesteld zijn in het kader van de 

operationele programma's van de lidstaten voor de financieringsperiode 2007-2013 en 

de financieringsperiode 2014-2020; verzoekt de Europese Rekenkamer speciale 

verslagen op te stellen over de uitvoering van projecten in de verschillende lidstaten wat 

betreft de voorbereidingstijd van projecten, de aanbestedingsprocedures, de kosten van 

haalbaarheidsstudies en technische werkzaamheden en de kosten van de bouw, alsmede 

economische efficiëntie; verzoekt de Commissie bovendien gebruik te maken van de 

speciale verslagen van de Rekenkamer om de mogelijkheid te onderzoeken om best 

practices te delen, teneinde te komen tot een harmonisatie van de procedures en de 

vaststelling van standaardkosten, om ervoor te zorgen dat de EU-middelen beter worden 

besteed;  

3. verzoekt de Commissie haar interne administratieve voorschriften te evalueren om te 

zorgen voor een grotere participatie van DG MOVE in de besluitvorming over projecten 

en procedures in verband met vervoer; verzoekt de Commissie tevens na te gaan of het 

mogelijk is de participatie van de bevoegde DG's in operationele programma's in 

verband met vervoer te verbeteren en te versterken, met het oog op een betere 

tenuitvoerlegging van de TEN-V-verordening; 
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4. verzoekt de Commissie de in het kader van bovengenoemde evaluatie gedane 

bevindingen te gebruiken voor vervoersregelgeving voor de periode na 2020; 

5. benadrukt dat verschillende lidstaten nog altijd achterlopen waar het gaat om het 

bereiken van de basisdoelstellingen van het gemeenschappelijk vervoersbeleid van de 

EU met betrekking tot emissievermindering, de modale verschuiving naar het spoor 

alsmede duurzame binnenvaart, wat vooral geldt voor Midden- en Oost-Europese 

lidstaten in vergelijking met West-Europese landen; wijst erop dat hun specifieke 

behoeften niet altijd overeenkomen met de investeringsprioriteiten van de EU, en dringt 

dan ook aan op de nodige steun en hulp van de Commissie bij het financieren van 

vervoersprojecten in het kader van het EFRO en het Cohesiefonds en voor 

ondersteuning van de programma's voor investeringen op de middellange en lange 

termijn; beveelt de Commissie tevens aan om technische bijstand ter beschikking te 

stellen voor landen die achterblijven wat betreft de verwezenlijking van fundamentele 

EU-doelstellingen in de vervoerssector; 

6. pleit voor voortdurende en uitgebalanceerde steun voor de basale en de uitgebreide 

TEN-V-netwerken en voor de horizontale prioriteiten, en verzoekt de Commissie en de 

lidstaten ten volle gebruik te maken van het potentieel van het EFRO en het 

Cohesiefonds voor Europese grensoverschrijdende infrastructuurprojecten teneinde de 

basale en uitgebreide TEN-V-netwerken te voltooien alsmede de bestaande 

infrastructuur te onderhouden, op te waarderen en te renoveren en nationale 

vervoersnetwerken beter te integreren in grensoverschrijdende verbindingen, wat 

interconnectiviteit, intermodaliteit en interoperabiliteit betreft; benadrukt in dit verband 

de behoefte aan toereikende budgetten en duidelijk gestructureerde 

financieringsprogramma's voor het vervoers- en cohesiebeleid na 2020, met bijzondere 

aandacht voor ontmantelde en niet meer in gebruik zijnde regionale 

grensoverschrijdende spoorwegverbindingen die een ontbrekende schakel vormen; 

7. stelt vast dat er sprake is van een bredere toepassing van gemengde financiering; dringt 

evenwel aan op een aanzienlijke toename van de uitwisseling van best practices, 

technische bijstand en voorbereidende toolkits voor lidstaten om informatie over 

financieringsinstrumenten te verspreiden; wijst er verder op dat 

financieringsinstrumenten niet altijd geschikt zijn om projecten voor spoorwegen, de 

binnenvaart of grensoverschrijdende infrastructuur te financieren en dat kleinere landen 

moeilijkheden ondervinden bij de invulling van publiek-private partnerschappen; 

benadrukt in verband hiermee dat publieke en particuliere financiering moet worden 

aangetrokken om het TEN-V-kernnetwerk uiterlijk in 2030 te voltooien; benadrukt ook 

dat er aan een krachtige subsidiecomponent van de EU-fondsen moet worden 

vastgehouden, aangezien subsidies een essentieel hulpmiddel blijven om particuliere 

financiering aan te trekken en kloven te dichten tussen lidstaten, alsmede om een billijk 

evenwicht te garanderen tussen publieke en particuliere investeerders wat het delen van 

winst en verlies betreft; beveelt de Commissie aan om naar passende 

financieringsinstrumenten te zoeken om in de hele EU interconnectiviteit te 

waarborgen, gekoppeld aan efficiëntere en veiligere vervoersdiensten; benadrukt 

evenwel het feit dat geen nieuwe financieringsinstrumenten van de EU of nieuwe EU-

fondsen mogen worden gecreëerd ten koste van de financiering van het vervoersbeleid 

of andere voor vervoer bestemde budgetten; 
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8. benadrukt in het licht van de toekomstige uitdagingen voor het EU-vervoersbeleid op de 

wereldmarkt, met name in verband met nieuwe technologieën, ITS en de groeiende 

mededinging op de markt, het feit dat voor EU-investeringsprojecten op het gebied van 

vervoer ten minste het bestaande financieringsniveau behouden moet blijven; 

9. dringt erop aan in het kader van het cohesiebeleid middelen toe te wijzen aan de 

ontwikkeling van multimodale infrastructuur, met inbegrip van steun voor projecten 

voor het ontwerpen van multimodale terminals en het ontwikkelen van ITS-systemen 

voor gecombineerd vervoer; 

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten projecten in de volgende programmaperiode te 

blijven medefinancieren volgens het "use-it-or-lose-it"-beginsel; 

11. moedigt de lidstaten en de regio's ertoe aan het principe dat de gebruiker en de vervuiler 

betalen, toe te passen op de heffingen voor hun wegennetten, om groene logistiek aan te 

moedigen en inkomsten te genereren die de diverse overheidsbegrotingen op dit gebied 

kunnen compenseren; 

12. steunt overeenkomstig de verklaring van Valletta over verkeersveiligheid de toewijzing 

van adequate middelen aan onderzoek, programma's en projecten om de 

verkeersveiligheid in Europa te bevorderen; 

13. spoort de Commissie, de lidstaten en de regio's ertoe aan meer steun te verlenen aan 

fietsinfrastructuur, zoals de verdere ontwikkeling van het EuroVelo-netwerk, in 

combinatie met de Europese spoorverbindingen; 

14. benadrukt het feit dat middelen moeten worden uitgetrokken ter ondersteuning van 

duurzame stedelijke mobiliteit, de ontwikkeling van intelligente vervoerssystemen, het 

ondersteunen van projecten voor fietsers en voetgangers en het verbeteren van de 

toegankelijkheid van het vervoer voor personen met een handicap. 
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