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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over de noodzaak regionale bereikbaarheid te ondersteunen in het kader van 
het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)1

1. In artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1315/2013 betreffende richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) is bepaald dat dit netwerk 
tot doel moet hebben de bereikbaarheid van alle regio's en een evenwichtige dekking van 
het Europese grondgebied te garanderen. Met de tenuitvoerlegging van deze verordening 
sinds 2014 wordt niet tot de verwezenlijking van deze doelstelling bijgedragen: 90 % van 
de voor vervoer uitgetrokken middelen uit de Connecting Europe Facility (CEF) is 
gereserveerd voor uitsluitend projecten langs de negen prioritaire corridors.

2. De ultraperifere, perifere en insulaire regio's hebben slechts in geringe mate geprofiteerd 
van de mogelijkheden die de TEN-T-verordening en de CEF-verordening bieden. 
Daarnaast zijn de middelen in het kader van het plan-Juncker, waarbij prioriteit wordt 
verleend aan grootschalige projecten met een snel rendement op investeringen, minder 
toegankelijk voor deze regio's als voor de centrale regio's.

3. De Commissie wordt derhalve verzocht bijzondere aandacht te besteden aan het bestrijken 
van het gehele grondgebied van de Unie bij de tenuitvoerlegging van het TEN-T en de 
CEF tussen nu en het einde van de programmeringsperiode 2014-2020, in 
overeenstemming met het beginsel van territoriale samenhang. Er kan van tevoren een 
gedetailleerde evaluatie worden uitgevoerd van de territoriale impact van de resultaten van 
de oproepen tot indiening van projecten in het kader van CEF-Vervoer in 2014 en 2015, 
teneinde te voorzien in een objectieve basis van waaruit nieuwe richtsnoeren kunnen 
worden opgesteld.

4. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


