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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat betere bereikbaarheid, steviger regionale economie en samenhang ook 
doelstellingen van het programma voor trans-Europese vervoernetwerken zijn (TEN-V), 
en volledig met de noodzaak van doeltreffende mobiliteit, beantwoording van de 
uitdagingen van de klimaatverandering en de algemene doelstellingen voor de 
eenheidsmarkt te verenigen zijn;

2. herinnert eraan dat ongeveer 23,7 % van de middelen van het Cohesiefonds en de 
structuurfondsen 2007-2013 (82 miljard euro) voor transport bestemd zijn, maar dat maar 
de helft daarvan aan Ten-V-projecten besteed wordt (17 miljard euro voor het prioritair 
Ten-V-netwerk en 27,2 miljard voor het algemeen gedeelte); de andere helft is voor 
nationale, regionale en plaatselijke projecten bestemd, die op de Ten-V-kaarten niet 
voorkomen;

3. vestigt de aandacht op het gebrek aan evenwicht tussen de verschillende wijzen van 
vervoer in de geplande transportinvesteringen (wegeninfrastructuur : 41 miljard euro, 
tegen spoorwegen : 23,6 miljard, en binnenscheepvaart : 0,6 miljard), dat onderlinge 
verschuivingen in de vervoerwijzen om de CO2-uitstoot te verminderen, niet naderbij zal 
helpen brengen, noch voor eerlijke en doeltreffende gecombineerde vervoerwijzen (“co-
modaliteit”) zal helpen zorgen;

4. betreurt de neiging om te talmen om met de grensoverschrijdende projecten, en de 
spoorwegprojecten in het algemeen, van start te gaan, waardoor het Ten-V-netwerk een 
verzameling van 27 nationale netwerken met slechte onderlinge verbindingen dreigt te 
blijven;

5 betreurt vooral dat het ernaar uitziet, bij vergelijking van wegen- en 
spoorweginfrastructuur, vooral in de landen die voor het cohesiefonds in aanmerking 
komen, dat de onevenwichtigheid tussen weg en spoorweg nog opvallender kan worden 
als de investeringen in de spoorwegen uitgesteld blijven worden, zoals met nadruk gesteld 
in het uitvoeringsverslag 2010 over het cohesiebeleid;

6. maakt zich zorgen over het gebrek aan nadere informatie over de lopende uitvoering van 
de transportinvesteringen en vraagt zich af of nauwlettender evaluatie van de uitvoering 
geen ernstige vertragingen in de geprogrammeerde investeringen in Ten-V-projecten aan 
het licht zou brengen; dringt aan, vooral tegen de achtergrond van de economische crisis, 
op meer betrouwbaarheid in de inachtneming van het tijdschema;

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

8. vraagt daarom uitbreiding van de totale beschikbare middelen voor het Ten-V-netwerk, 
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door middelen uit het Cohesiefonds speciaal voor transportprojecten te bestemmen en een 
deel van die middelen aan het kerngedeelte van het Ten-V-net te besteden, omdat de 
middelen van het Cohesiefonds daarmee doeltreffender en beter in de lijn van de 
doelstellingen voor de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling aangewend worden 
en het Ten-V-netwerk doelmatiger tot stand komt;


