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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a hozzáférhetőség javítása, a regionális gazdaságok erősítése és a 
kohézió megvalósítása a transzeurópai közlekedési hálózati (TEN-T) program célkitűzése is és 
teljes mértékben összeegyeztethető a hatékony mobilitás szükségével, az éghajlatváltozás 
kihívásaival való szembenézéssel, valamint az általános belső piaci célokkal;

2. emlékeztet arra, hogy a kohéziós és strukturális alapok 2007–2013-as előirányzatainak 
mintegy 23,7%-át (82 milliárd euró) szánják a közlekedésre, de csak a felét fogják a TEN-T 
projektjeire költeni (17 milliárd eurót a TEN-T prioritási hálózatára és 27,2 milliárd eurót az 
átfogó részre); az összeg másik felét a TEN-T térképein nem jelölt nemzeti, regionális és helyi 
projektekbe való befektetésre fordítják;

3. emlékeztet arra, hogy nincsen egyensúly a különféle közlekedési módok tervezett 
befektetései között (közúti infrastruktúra: 41 milliárd euró, vasút: 23,6 milliárd euró és belvízi 
hajóutak: 0,6 milliárd euró), és ez nem visz közelebb a modális váltás CO2-
kibocsátáscsökkentésre irányuló céljaihoz, illetve nem biztosítja a tisztességes és hatékony 
módközi szállítást sem;

4. sajnálja a határokon átnyúló projektek és általában a vasúti projektek elindításának 
elhalasztására való hajlandóságot, mely azzal a veszéllyel jár, hogy a TEN-T hálózat megmarad 
27 nemzeti hálózat rossz összeköttetésű agglomerációjának;

5. különösen sajnálja, hogy a közúti és vasúti infrastruktúra – különösen a kohéziós 
országokban – összehasonlításából kitűnik, hogy a közutak és a vasutak 
kiegyensúlyozatlansága tovább súlyosbodhat, ha a vasúti ágazat befektetései továbbra is 
késnek, amint azt a kohéziós politika végrehajtásáról szóló, 2010-es jelentés is hangsúlyozza;

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy nincsen részletes tájékoztatás a közlekedési befektetések 
folyamatban lévő végrehajtásáról; felveti, hogy a végrehajtás pontosabb értékelése esetleg 
felderítené a TEN-T projektek programozott befektetéseinek komoly késedelmeit, és különösen 
a gazdasági válság fényében ragaszkodik az ütemterv pontosabb betartásához;

7. különösen felhívja a figyelmet a TEN-T európai hozzáadott értékére, amely különösen 
nyilvánvaló a projektek határokon átnyúló részeiben, valamint a nemzeti vasúti és belvízi 
hajóúti projektekkel való összekapcsolódásában; 

8. ezért szorgalmazza a TEN-T számára összességében rendelkezésre álló források növelését, 
a kohéziós finanszírozás közlekedési projektekre irányuló elkülönítése és ezen belül a TEN-T 
gerinchálózatra szánt külön összeg kijelölése révén, mivel ez a kohéziós források 
hatékonyabb és az éghajlat-változási és fenntartható fejlesztési uniós céloknak jobban 
megfelelő felhasználásához, valamint a TEN-T hálózat hatékonyabb megvalósításához 
vezetne.


