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Betreft: Verzoekschrift 0836/2012, ingediend door Martin Cunniffe (Ierse 
nationaliteit), namens "West On Track", over het gebrek aan 
doorzichtigheid en eerlijkheid bij het vervoersbeleid in Ierland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener dringt aan op meer doorzichtigheid en eerlijkheid van de kant van het Ierse 
Ministerie van Transport bij het vervoersbeleid in de verschillende regio's van Ierland. 
Indiener schijnt te suggereren dat de autoriteiten de regio west/noordwest achterstellen als het 
gaat om het aanbieden van openbaar vervoer, investeringen voor vrachtverkeer over het spoor 
en bestedingen uit fondsen van de Europese Unie. Bij het verzoekschrift zit een bijlage met 
het rapport van de organisatie dat ondersteunend bewijs bevat.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

De Commissie bevestigt dat het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een 
aanzienlijke financiële bijdrage heeft geleverd – en dat nog steeds doet – aan de investeringen 
voor de vervoersinfrastructuur van Ierland. Er zijn investeringen gedaan in elk van de twee 
regio's – in regio 1, Border, Midland and Western (de BMW-regio) en regio 2, de zuidelijke 
en oostelijke regio – hetzij door regionale programma's, hetzij door nationale programma's 
met speciaal daarvoor bestemde financiële toewijzingen voor elke regio.

De bijlage bevat meer gedetailleerde informatie inzake de verleende ondersteuning op het 
gebied van vervoer.
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Voorafgaand aan de goedkeuring door de Commissie zijn over de financieringsprogramma's 
van het EFRO waaraan gerefereerd wordt, openbare raadplegingen gehouden.

De eindverslagen van de programma's van 2000 tot 2006 zijn ingediend en de inhoud daarvan 
is vrij toegankelijke informatie.

De Commissie merkt op dat de Ierse autoriteiten niet verzocht hebben om de westelijke 
spoorlijn (geheel of gedeeltelijk) op te nemen in de planning die gemaakt is tijdens de 
voorbereiding op de herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnet (de 
TEN-V-richtsnoeren). Bovendien heeft de Commissie begrepen dat de Ierse regering geen 
plannen heeft om een nieuwe spoorverbinding aan te leggen tussen Sligo en Derry, waardoor 
het onwaarschijnlijk lijkt dat de medefinancieringskwestie tijdens deze of toekomstige 
programmaperioden van de structuurfondsen naar voren komt.

De Commissie stelt zich op het standpunt dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid 
van de Ierse autoriteiten is om de locatie en de prioriteiten vast te stellen voor de 
investeringen in de infrastructuur van het openbaar vervoer. Hierbij dienen zij rekening te 
houden met de resultaten van een kosten-batenanalyse en de aard van de sociaal-economische 
effecten van dergelijke investeringen. Bovendien zijn de Ierse autoriteiten verplicht om de 
verschillende bepalingen en procedures in acht te nemen die verband houden met het verlenen 
van aanlegvergunningen, waaronder in voorkomende gevallen ook openbare raadplegingen 
vallen.

Indien er sprake mocht zijn van het schenden of het niet in acht nemen van dergelijke 
nationale procedures of bepalingen, kan een zaak aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde 
gerechtelijke en/of bestuurlijke instanties in Ierland.


