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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 øget tilgængelighed, styrkelse af regionale økonomier og opnåelse af 
samhørighed også er en målsætning inden for programmet for det transeuropæiske transportnet 
(TEN-T) og er i fuld overensstemmelse med behovet for effektiv mobilitet, imødegåelsen af 
udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne og 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 omfattende del) - den anden halvdel forventes at blive investeret i nationale, regionale 
og lokale projekter, der ikke fremgår af TEN-T's kort;

3. minder om ubalancen 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), der hverken bidrager til at styrke målsætningen om ændrede 
transportformer med henblik på at nedbringe CO2-emissionerne eller til at sikre en retfærdig og 
effektiv samordnet modalitet;

4. beklager tendensen til at udskyde iværksættelsen af de grænseoverskridende projekter og 
jernbaneprojekter generelt, hvorved man risikerer, at TEN-T-nettet forbliver en dårligt 
sammenkoblet akkumulering af 27 nationale netværk;

5. beklager især, at det, når man sammenligner vej- med jernbaneinfrastruktur i navnlig 
samhørighedslandene, ser ud til, at ubalancen mellem vej og jernbane kan blive forstærket, hvis 
investeringerne i jernbanesektoren fortsat forsinkes, som det understreges i rapporten for 2010 
om gennemførelsen af samhørighedspolitikken;

6. er bekymret over manglen på detaljerede oplysninger om den igangværende gennemførelse 
af transportinvesteringer; spørger, hvorvidt en mere nøjagtig evaluering af gennemførelsen ikke 
ville afsløre alvorlige forsinkelser i de planlagte investeringer i TEN-T-projekter, og insisterer 
navnlig på baggrund af den økonomiske krise på mere sikkerhed med hensyn til tidsplanen;

7. henleder især opmærksomheden på den europæiske merværdi af TEN-T, der særligt er 
synlige i de grænseoverskridende dele af projekterne og i deres sammenkobling med nationale 
projekter for jernbaner og indre vandveje; 

8. opfordrer derfor til en forøgelse af de overordnede midler, der er til rådighed for TEN-T, 
gennem øremærkning af midler fra samhørighedsfonden til finansiering af transportprojekter og 
dedikation af et beløb herfra til det vigtigste TEN-T-net, idet dette vil føre til en mere effektiv 
anvendelse af midlerne fra samhørighedsfonden i tættere sammenhæng med EU's mål for 
klimaændringer og bæredygtig udvikling og en mere effektiv gennemførelse af TEN-T-nettet;
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