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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat een verbetering van de bereikbaarheid, het verstevigen van de 
regionale en lokale economieën en de totstandbrenging van samenhang ook doelstellingen 
van het programma voor trans-Europese vervoernetwerken (TEN-V) zijn en dat deze 
volledig te verenigen zijn met de noodzaak om tot doeltreffende mobiliteit te komen en de 
uitdagingen van de klimaatverandering en de algemene doelstellingen voor de interne 
markt te halen;

2. herinnert eraan dat ongeveer 23,7 % van de middelen van het Cohesiefonds en de 
structuurfondsen voor 2007-2013 (82 miljard EUR) bestemd zijn voor transport, maar dat 
slechts de helft daarvan wordt besteed aan TEN-T-projecten (17 miljard EUR voor het 
prioritaire TEN-T-netwerk en 27,2 miljard voor het algemeen gedeelte), terwijl de andere 
helft is bestemd voor nationale, regionale en plaatselijke projecten, die op de TEN-T-
kaarten staan aangegeven;

3. is bezorgd door het lage peil van de betalingen in verhouding tot de geplande bedragen, nu 
halverwege de begrotingsperiode 2007-2013 slechts 19% daadwerkelijk is uitgegeven;

4. betreurt het onevenwicht tussen de geplande transportinvesteringen in de verschillende 
vervoersmodi (41 miljard EUR voor wegeninfrastructuur, tegen 23,6 miljard EUR voor 
spoorwegen en 0,6 miljard EUR voor binnenscheepvaart), hetgeen schadelijk is voor de 
totstandbrenging van een duurzaam intermodaal Europees vervoerssysteem; hoopt daarom 
dat de Europese middelen voor spoorwegvervoerprojecten prioriteit zullen krijgen en 
zullen worden verhoogd op alle plaatsen waar de wegeninfrastructuur al voldoende 
ontwikkeld is;

5. betreurt de neiging om te talmen met de start van grensoverschrijdende projecten en van 
spoorwegprojecten in het algemeen, waardoor het TEN-T-netwerk een verzameling van 
27 nationale netwerken met slechte onderlinge verbindingen dreigt te blijven, en wijst 
erop dat de totstandbrenging van verbindingen tussen de prioritaire TEN-T-projecten en 
intermodaliteit belangrijk zijn;

6. herinnert eraan dat bij de bouw van het TEN-T-netwerk rekening moet worden gehouden 
met de projecten die de interne grenzen van de EU overschrijden; wijst erop dat 
grensovergangen voor het TEN-T-netwerk een uitdaging zijn, omdat politieke consensus 
hiervoor alleen niet voldoende is – er is ook praktische uitvoering nodig opdat het netwerk 
ook in transnationale regio's behoorlijk kan functioneren; merkt op dat voorts aandacht 
moet worden besteed aan grensovergangen aan de buitengrenzen van de EU;

7. betreurt met name dat, wanneer wegen- en spoorweginfrastructuur worden vergeleken, in 
het bijzonder in de landen die middelen uit het Cohesiefonds krijgen, het onevenwicht 
tussen weg en spoorweg duidelijk nog groter kan worden, als de investeringen in het spoor 
voort worden uitgesteld, zoals in het uitvoeringsverslag 2010 over het cohesiebeleid wordt 
aangegeven;
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8. wijst erop dat vervoer in het algemeen – en spoorwegvervoer in het bijzonder – belangrijk 
is om voor territoriale, economische en sociale cohesie te zorgen en eco-efficiënt vervoer 
te bevorderen en verzoekt de Commissie en de lidstaten de totstandbrenging van 
hogesnelheidslijnen tussen de hoofdsteden van alle lidstaten aan te moedigen;

9. maakt zich zorgen over het gebrek aan nadere informatie over de lopende uitvoering van 
de transportinvesteringen en over de vertragingen die de meeste lopende TEN-T-projecten 
hebben opgelopen; verzoekt in verband hiermee om een nauwkeurigere evaluatie van de 
uitvoering van deze projecten en dringt, vooral tegen de achtergrond van de economische 
crisis, aan op meer rigueur wat het tijdschema betreft; herinnert de Commissie aan zijn 
resolutie van 22 april 2009 over het groenboek over de toekomst van het TEN-T-beleid, 
waarin het in paragraaf 46 "de Commissie en de EIB [verzoekt] om, zoals bij de 
cofinanciering van het TEN-T reeds gebeurt, ook bij de medefinanciering van TEN-T-
projecten uit de regionale fondsen, het Cohesiefonds en door de EIB, jaarlijks aan het 
Parlement en de Raad een lijst van concrete gecofinancierde projecten voor te leggen";

10. vestigt heel in het bijzonder de aandacht op de Europese toegevoegde waarde van het 
TEN-T-netwerk, die vooral duidelijk wordt in de grensoverschrijdende gedeelten van de 
projecten en hun onderlinge verbindingen met de nationale projecten voor wegen,
spoorwegen en binnenlandse waterwegen; 

11. wijst erop dat bij de verdeling van de cohesie- en structuurfondsen voor vervoer tussen 
vervoerwijzen en vervoernetwerken onvoldoende rekening wordt gehouden met de 
doelstellingen van de Europese Unie;

12. vraagt daarom dat beter rekening met het Europese vervoerbeleid, en met name het TEN-
T-beleid, wordt gehouden, wanneer middelen in het kader van het cohesiebeleid worden 
toegewezen, omdat dit ertoe leidt dat deze middelen worden gebruikt op een manier die 
efficiënter is en beter aansluit bij de EU-doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering en duurzame ontwikkeling en dat het TEN-T-netwerk effectiever 
wordt uitgevoerd; verzoekt de Commissie in verband met het cohesiebeleid te overwegen 
of in de toekomst verdelingscriteria en voorwaarden kunnen worden ingevoerd waarbij 
beter rekening met het Europese belang van vervoernetwerken wordt gehouden;

13. wijst erop dat de lidstaten meer dan in het verleden moeten focussen op het garanderen dat 
de cohesiemiddelen van de EU worden gebruikt voor de juiste doeleinden, aangezien de 
foutenmarge in sommige lidstaten opmerkelijk groot is gebleken;

14. wijst erop dat de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de 
wegvervoersector en de verbindingen tussen wegvervoer en andere vervoermiddelen in 
aanzienlijke mate zullen bijdragen tot de eco-efficiëntie en de veiligheid van het 
wegvervoer en verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat intelligente 
vervoersystemen in de hele Unie op gecoördineerde en doeltreffende wijze worden 
toegepast en met voldoende financiële middelen worden ondersteund;

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten de tussentijdse herziening van het meerjarig 
financieel kader 2007-2013, die de lidstaten de mogelijkheid biedt om hun operationele 
programma's te herzien, aan te grijpen om meer gewicht toe te kennen aan de projecten 
die van prioritair belang zijn voor het trans-Europese vervoer.
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