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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at en udvidelse af tilgængeligheden, styrkelse af de regionale og lokale 
økonomier og opnåelse af samhørighed også er en målsætning under programmet for det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T) og i fuld overensstemmelse med behovet for at 
opnå effektiv mobilitet, imødegå udfordringerne fra klimaforandringerne og nå de 
generelle mål for det indre marked;

2. minder om, at ca. 23,7 % (82 mia. EUR) af de tildelte midler fra struktur- og 
samhørighedsfondene i perioden 2007-2013 er afsat til transport, men at kun halvdelen 
heraf vil blive brugt på TEN-T-projekter (17 mia. EUR på TEN-T's prioriterede net og 
27,2 mia. EUR på den altomfattende del), mens den anden halvdel øremærkes til 
investeringer i nationale, regionale og lokale projekter, der ikke fremgår af TEN-T-
kortene;

3. er bekymret over det lave niveau af betalinger i forhold til de planlagte udgifter, idet der 
halvvejs gennem budgetperioden 2007-2013 kun er blevet brugt 19 %;

4. beklager dybt misforholdet i de planlagte transportinvesteringer mellem de forskellige 
transportformer (41 mia. EUR til vejinfrastruktur mod 23,6 mia. EUR til jernbaner og 
0,6 mia. EUR til indre vandveje), hvilket er skadeligt for opbygningen af et bæredygtigt, 
intermodalt europæisk transportsystem; håber derfor, at de EU-midler, der er afsat til 
jernbanetransportprojekter vil blive opprioriteret og forhøjet overalt, hvor 
vejinfrastrukturen allerede er tilstrækkelig udviklet;

5. beklager dybt tendensen til at udskyde iværksættelsen af de grænseoverskridende 
projekter og jernbaneprojekter generelt, hvorved det risikeres, at TEN-T-nettet bliver en 
dårligt forbundet sammenstykning af 27 nationale netværk, og understreger betydningen 
af at udvikle forbindelser mellem prioriterede TEN-T-projekter og af intermodalitet;

6. minder om, at der skal tages hensyn til projekter, der går på tværs af EU's indre grænser, i 
opbygningen af TEN-T-netværket; bemærker, at grænseovergange udgør en udfordring 
for TEN-T-netværket, fordi politisk konsensus desangående ikke er tilstrækkelig, idet der 
også er brug for praktisk implementering, således at netværket også kan fungere 
ordentligt i grænseregioner; gør desuden opmærksom på, at fokus skal rettes mod 
grænseovergangene ved EU's ydre grænser;

7. beklager især, at sammenligning af vej- med jernbaneinfrastruktur i samhørighedslandene 
i særdeleshed tyder på, at ubalancen mellem vej og jernbane vil blive forværret, hvis 
investeringerne i jernbanesektoren fortsat forsinkes, hvilket fremhæves i rapporten for 
2010 om gennemførelsen af samhørighedspolitikken;

8. understreger betydningen af transport i almindelighed og jernbanetransport i særdeleshed 
for at kunne sikre territorial, økonomisk og social samhørighed og fremme af miljøvenlig 
transport, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde til anlæggelse 
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af højhastighedstogbaner, der forbinder alle medlemsstaternes hovedstæder;

9. er bekymret over manglen på detaljerede oplysninger om den igangværende 
gennemførelse af transportinvesteringer og over de forsinkelser, der er opstået i 
størstedelen af de TEN-T-projekter, der i øjeblikket er under udførelse; kræver i denne 
forbindelse en mere nøjagtig evaluering af gennemførelsesforløbet af disse projekter og 
insisterer navnlig i lyset af den økonomiske krise på større regelmæssighed i 
overholdelsen af tidsplanerne; minder Kommissionen om Parlamentets beslutning af 22. 
april 2009 om grønbogen om TEN-T-politikkens fremtid, idet Parlamentet i punkt 45 
opfordrer "Kommissionen og EIB til at forelægge en årlig liste over specifikke 
samfinansierede projekter for Parlamentet og Rådet, der omfatter TEN-T-projekter, der 
samfinansieres med regional- og samhørighedsfondsmidler og af EIB, hvilket allerede 
sker for TEN-T-samfinansiering";

10. henleder især opmærksomheden på den europæiske merværdi af TEN-T-netværket, der 
navnlig er synlig i de tværnationale dele af projekterne og i deres sammenkobling med 
nationale projekter for veje, jernbaner og indre vandveje; 

11. understreger, at samhørighed og strukturfondsmidler afsat til transport fordeles mellem 
transportformer og netværk på en måde, der i utilstrækkelig grad tager hensyn til EU's 
målsætninger;

12. opfordrer derfor til, at EU's transportpolitik – især TEN-T-politikken – i øget grad tages i 
betragtning ved bevilling af midler under samhørighedspolitikken, da dette vil medføre 
en mere effektiv anvendelse af disse midler i tråd med EU's målsætninger vedrørende 
klimaforandringer og bæredygtig udvikling, såvel som en mere effektiv gennemførelse af 
TEN-T-netværket; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med samhørighedspolitikken 
fremover at overveje muligheden af at indføre fordelings- og konditionalitetskriterier, der 
i større grad tager hensyn til EU's interesser angående transportnetværk;

13. understreger, at medlemsstaterne i større grad, end de hidtil har gjort, bør fokusere på at 
sikre, at EU's samhørighedsfonde anvendes til de rigtige formål, idet fejlmargenen har 
været bemærkelsesværdig stor i nogle EU-medlemsstater;

14. understreger, at indførelsen af informations- og kommunikationsteknologi i 
vejtransportsektoren og dens grænseflader med andre transportformer vil være et 
betydeligt bidrag til at forbedre energieffektiviteten og ligeså vejtransportsikkerheden, og 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at intelligente transportsystemer 
implementeres på samordnet og effektiv vis i hele EU og bevilges tilstrækkelig 
finansiering;

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at benytte sig af den mulighed, som 
midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 udgør, idet 
medlemsstaterne sættes i stand til at revidere deres operationelle programmer, og til at 
overveje at lægge øget vægt på prioriterede transeuropæiske transportprojekter.
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