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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat de investeringen in het kader van het cohesiebeleid gericht moeten blijven 
op alle regio’s, op basis van de drie bestaande categorieën, namelijk minder 
ontwikkelde regio’s, overgangsregio’s en meer ontwikkelde regio’s, en dat de 
milieustrategieën voor klimaatneutraliteit moeten worden aangepast en afgestemd op de 
relevante doelbepaling, in overeenstemming met de drie voormelde categorieën en de 
Europese Green Deal, met bijzondere aandacht voor mitigatiemaatregelen met het oog 
op een rechtvaardige transitie voor regio’s met koolstofintensieve economische 
sectoren; merkt op dat bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de behoeften 
en/of de uitdagingen op het gebied van cohesie waarmee perifere, plattelands- en 
ultraperifere regio’s, eilanden, dunbevolkte gebieden en andere gebieden met een 
ongunstige geografische ligging te maken hebben;

2. wijst erop dat het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds in het kader van het cohesiebeleid tot dusver de voornaamste 
financieringsbronnen zijn voor optreden in de vervoerssector, waarbij ruim 
70 miljard EUR is toegewezen in de financieringsperiode 2014-2020, en benadrukt dat 
het beheer van het cohesiebeleid wordt gedeeld tussen de EU en haar lidstaten, 
waardoor dit proces meer gedecentraliseerd is;

3. merkt op dat vervoersprojecten die steun uit het Cohesiefonds ontvangen, middels de 
overdracht van middelen uit het Cohesiefonds naar de Connecting Europe Facility 
(CEF), in het kader van het volgende meerjarig financieel kader 2021-2027 
klimaatbestendig zullen moeten worden gemaakt en dat 60 % van de totale financiële 
middelen van de CEF zal moeten worden aangewend voor het behalen van de 
klimaatdoelstellingen;

4. onderstreept dat de middelen in het kader van het cohesiebeleid in de eerste plaats 
moeten beantwoorden aan de behoeften van de diverse regio’s waarvoor zij bestemd 
zijn en de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen van de EU moeten ondersteunen, 
en dat de cohesiemiddelen derhalve moeten worden gebruikt voor projecten die 
bijdragen aan de sociaaleconomische groei en het scheppen van werkgelegenheid en 
aldus aan het welzijn van de burgers/gemeenschappen, hun levensstandaard verbeteren 
en de lokale economieën stimuleren, aangezien de primaire opdracht van deze middelen 
cohesie is, en tevens onderzoek en innovatie, groei en concurrentievermogen moeten 
stimuleren, en aldus duurzame mobiliteit en connectiviteit moeten bevorderen en 
zodoende de territoriale, sociale en economische samenhang in alle regio’s van de Unie 
moeten waarborgen;

5. benadrukt de rol die het cohesiebeleid vervult bij het aanpakken van de belangrijkste 
uitdagingen voor de vervoerssector in de Unie, waaronder de ontwikkeling van een 
goed functionerende interne Europese vervoersruimte, het verbinden van Europa door 
middel van moderne, multimodale en veilige vervoersinfrastructuurnetwerken alsmede 
de omschakeling op koolstofarme mobiliteit, onder meer met behulp van ondersteuning 
voor de voltooiing van ontbrekende kleine grensoverschrijdende spoorverbindingen, 
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teneinde een bijdrage te leveren aan de Europese integratie van plattelandsgebieden en 
grensregio’s; benadrukt dat het cohesiebeleid zich met name moet richten op regio’s 
met onderontwikkelde en verschillende andere soorten infrastructuur waarin te weinig 
wordt geïnvesteerd, waarbij bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de 
gasinfrastructuur die een soepele energietransitie mogelijk moet maken en de 
energiezekerheid van de regio’s moet garanderen; is van mening dat het cohesiebeleid 
een van de belangrijkste instrumenten moet blijven voor het Europese optreden in de 
periode na 2020 ten aanzien van de ultraperifere gebieden en hun zware inspanningen 
om hardnekkige regionale verschillen weg te werken; onderstreept dat het belangrijk is 
de cohesiemiddelen in de ultraperifere gebieden doeltreffend aan te wenden en is van 
mening dat Europese investeringen in deze regio’s niet enkel economische, sociale en 
milieuvoordelen opleveren voor die gebieden zelf, maar ook voor de EU als geheel, en 
dat het belangrijk is dat deze regio’s kunnen blijven profiteren van speciale EU-steun; 

6. beklemtoont dat het cohesiebeleid moet bijdragen tot het duurzame herstel van de 
sectoren vervoer en toerisme, met name in het licht van de COVID-19-pandemie; 
benadrukt dat uit maatschappelijk oogpunt het zorgen voor betaalbaarheid, 
betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het vervoer voor iedereen van het grootste 
belang is; 

7. benadrukt dat het klimaatbestendig maken van infrastructuur, met name toeristische en 
vervoersinfrastructuur, ertoe zal bijdragen de infrastructuur beter bestand te maken 
tegen de effecten van de klimaatverandering, de luchtkwaliteit te verbeteren en de 
uitstoot van broeikasgassen tijdens de levensduur van de infrastructuur te verminderen; 
merkt op dat vervoersinfrastructuur een positieve invloed kan hebben op 
grensoverschrijdende interactie en op regionale, stedelijke en lokale ontwikkeling, 
onder meer in het geval van de ultraperifere gebieden en eilandregio’s; stipt aan dat het 
de bedoeling is gebieden aan te wijzen waarop verbeteringen van de infrastructuur 
grotere voordelen voor maatschappij, economie en milieu kunnen opleveren; is van 
oordeel dat regio’s over alle nodige middelen dienen te beschikken om goede praktijken 
uit te wisselen; 

8. wijst erop dat het beleid inzake het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) de 
sociaaleconomische en territoriale samenhang alsmede de toegankelijkheid in de hele 
EU en haar regio’s, waaronder afgelegen, ultraperifere, eiland-, perifere, bergachtige en 
dunbevolkte gebieden, waarborgt en daarmee de economische groei en werkgelegenheid 
stimuleert; wijst erop dat de volledige voltooiing van het TEN-T van cruciaal belang is 
om de verschuiving naar duurzame vervoerswijzen en slimme mobiliteit te versnellen, 
overeenkomstig de doelstellingen van de Europese Green Deal, d.w.z. van de weg naar 
het spoor en de binnenwateren, en om een toename van het gebruik van alternatieve 
brandstoffen en laad- en tankinfrastructuur te bevorderen; pleit ervoor de 
cohesiemiddelen met voorrang toe te wijzen aan acties ter ondersteuning van 
multimodale en digitale oplossingen en acties waarmee infrastructuurverbindingen per 
spoor en over de binnenwateren met havens en andere multimodale hubs worden 
aangelegd, opgewaardeerd en voltooid teneinde de “modal shift” te vereenvoudigen; 
benadrukt in dit verband dat het cohesiebeleid een sterkere rol moet spelen bij het 
ondersteunen van maatregelen op het gebied van risicopreventie die zijn gericht op 
aanpassing aan de huidige en toekomstige gevolgen van de klimaatverandering;
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9. is van oordeel dat het cohesiebeleid de belangrijkste bondgenoot is bij de uitvoering van 
regionale milieustrategieën die erop zijn gericht daadwerkelijk de overstap te maken 
naar duurzamere mobiliteit in de Europese steden en regio’s; is van mening dat 
strategieën in verband met stedelijke en interstedelijke mobiliteit, als zij volledig in 
aanmerking willen komen voor financiering en prioritaire toegang willen genieten tot 
EU-middelen, met name spoor- en fietsinfrastructuur, met inbegrip van oplossingen op 
het gebied van multimodaliteit, moeten ondersteunen;

10. wijst op de grote ongelijkheden tussen regio’s wat toegankelijkheid tot vervoer en met 
name spoorvervoer betreft; vraagt dan ook een strategie voor het ontsluiten van 
geïsoleerde of verlaten grondgebieden;

11. merkt evenwel op dat ook aan verbeterde vervoerssystemen nadelige neveneffecten 
kleven, zoals verkeersongelukken, emissies, klimaatverandering en andere sociale en 
milieueffecten, die aanzienlijk kunnen zijn;

12. herhaalt dat bij de herziening van het TEN-T-beleid bijzondere aandacht moet blijven 
uitgaan naar het verbeteren van grensoverschrijdende verbindingen en het aanvullen van 
ontbrekende schakels, hetgeen de sociaaleconomische en territoriale samenhang in de 
hele EU ten goede zal komen; wijst erop dat bij de herziening van het TEN-T-beleid 
tevens knelpunten moeten worden weggenomen, in het bijzonder op stedelijke 
knooppunten, en de multimodaliteit en de infrastructuur op de laatste kilometer moeten 
worden versterkt, hetgeen de doorstroming van het verkeer alsook de efficiëntie en 
duurzaamheid van vervoersroutes sterk ten goede zal komen;

13. is van mening dat het passagiersvervoer per spoor aantrekkelijker moet worden gemaakt 
voor de gebruikers en concurrerender moet worden; verzoekt de Commissie dan ook 
een uniform en transparant boekingssysteem voor kaartjes te bevorderen; moedigt de 
herinvoering van een Europees netwerk van nachttreinen aan;

14. roept op tot de toepassing van oplossingen met betrekking tot groene infrastructuur en 
duurzame en intelligente mobiliteit, en wijst op het belang daarvan, niet alleen in 
stedelijke omgevingen, waar ongeveer 70 % van de EU-bevolking woont, maar ook 
elders; is in dit verband ingenomen met de toenemende ambitie in veel steden en 
gemeenten om de verkeerscongestie sterk terug te dringen en het ontwerp van wegen 
aan te passen ten voordele van voetgangers en fietsers; benadrukt dat groene 
infrastructuurelementen, zoals groene muren en daken, stadsbossen, weiden, tuinen en 
volkstuinen, in steden gezondheidsvoordelen opleveren die meteen gevolgen hebben 
voor het welzijn, zoals schone lucht, betere waterkwaliteit en geluidsisolatie; 
onderstreept dat investeringen in plattelandsgebieden even belangrijk zijn om de 
klimaatimpact te beperken en de regionale toegankelijkheid te waarborgen, en niet over 
het hoofd mogen worden gezien, met name in verband met de slechte luchtkwaliteit in 
bepaalde gebieden; beklemtoont bovendien dat groene infrastructuur tevens 
mogelijkheden schept om stedelijke en landelijke gebieden met elkaar te verbinden en 
zorgt voor aantrekkelijke plekken om te leven en te werken; is daarnaast van oordeel dat 
de herbestemming van land in de steden voor groene infrastructuur een kosteneffectieve 
en economisch verantwoorde manier kan zijn om deze duurzamer, veerkrachtiger, 
milieuvriendelijker en gezonder maken;
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15. wijst erop dat de broeikasgasemissies van de vervoerssector goed zijn voor 27 % van de 
algehele emissies van de EU en dat de vervoerssector moet bijdragen tot het bereiken 
van klimaatneutraliteit in 2050; benadrukt dat innovatie en digitalisering een cruciale rol 
spelen in het koolstofvrij maken van de vervoerssector overeenkomstig de ambities van 
de Europese Green Deal; benadrukt dat de financiële steun uit de cohesiefondsen voor 
onderzoek naar en innovatie op het gebied van emissiearme en emissievrije 
mobiliteitsoplossingen moet worden opgevoerd, met name wat betreft geavanceerde 
technologieën en slimme mobiliteit in alle vervoerswijzen, waaronder alternatieve 
brandstoffen, waterstofmobiliteit en duurzame-infrastructuurprojecten; 

16. verzoekt de Commissie renovatieregelingen en regelingen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in de huisvestingssector in de Europese steden te ondersteunen 
teneinde de efficiëntie van gebouwen te vergroten, aangezien een derde tot de helft van 
de energie in steden wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden; beklemtoont dat, 
gezien het grote aantal oude woningen en andere gebouwen in de steden, het huidige 
renovatietempo met een factor 3 tot 5 moet worden opgevoerd, willen we het in de 
Overeenkomst van Parijs geschetste scenario van 1,5 °C benaderen;

17. onderstreept de rol die de toeristische sector speelt bij de overgang naar een 
duurzamere, koolstofarme economie; vraagt om deze sector nadrukkelijk op te nemen in 
regionale klimaatstrategieën en -planning; benadrukt dat het plattelandstoerisme in dit 
verband het potentieel heeft om bij te dragen tot de ontwikkeling van minder 
ontwikkelde regio’s; herinnert eraan dat het van belang is de toeristische sector te 
steunen, met name door middel van investeringen die bijdragen tot het herstel, het 
concurrentievermogen op lange termijn, de digitalisering en de duurzaamheid van de 
sector en zijn waardeketens; dringt aan op een speciale begroting die wordt gereserveerd 
voor het toerisme, om er voor te zorgen dat kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) steviger voet aan grond kunnen zetten en om voor betere kansen te zorgen in de 
sector;

18. neemt kennis van de conclusies van de Europese Rekenkamer in haar Speciaal verslag 
06/2020 over duurzame stedelijke mobiliteit in de EU1, waarin wordt gesteld dat de 
steden in de EU niet snel genoeg bewegen in de richting van duurzamere en 
milieuvriendelijkere vervoerswijzen en dat de EU-middelen die bestemd zijn voor 
duurzame mobiliteit, nog niet doeltreffend worden ingezet om de doelstellingen ervan te 
verwezenlijken; vestigt de aandacht op de investeringsbehoeften van de regio’s en 
gemeenten die streven naar duurzamere, slimme mobiliteit; wijst in dit verband op de 
financieringsmogelijkheden van EU-programma’s als het EFRO, het Cohesiefonds, het 
LIFE-programma, Horizon en het Fonds voor een rechtvaardige transitie om een 
rechtvaardige, inclusieve en sociaal aanvaardbare transitie naar klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken waarbij niemand achterblijft; onderstreept dat de bij- en omscholing van 
werknemers en werkzoekenden in de vervoerssector ondersteuning behoeft, met 
bijzondere aandacht voor diversiteit en genderevenwicht;

19. benadrukt de rol van lokale en regionale overheden bij de beperking van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering door in alle stadia van het projectproces gebruik 
te maken van regionale integratiestrategieën, met het oog op de verwezenlijking van een 

1 https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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duurzame en inclusieve ontwikkeling; wijst erop dat het noodzakelijk is 
maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden, waaronder regionale en 
lokale overheden, te raadplegen met het oog op een efficiëntere, duurzamere en 
passendere uitvoering van vervoersinfrastructuurprojecten; is van mening dat meer 
directe EU-financiering voor lokale en regionale overheden mogelijk moet worden 
gemaakt teneinde de efficiëntie te verbeteren, de consistentie te waarborgen en de 
administratieve lasten te verminderen; wijst erop dat ook transparantie en proactieve 
communicatie over de beschikbare middelen belangrijk zijn voor het doeltreffende 
gebruik ervan;

20. wijst erop dat plattelandsontwikkeling van het grootste belang is voor de territoriale en 
sociaaleconomische samenhang; verzoekt de Commissie een plattelandsagenda op te 
stellen met een holistische benadering die plattelandsgemeenschappen in staat stelt om 
onder andere de transitie naar klimaatneutraliteit, met inbegrip van de omschakeling 
naar duurzamere en slimmere vervoerswijzen, ter hand te nemen en gebieden aan te 
wijzen waar infrastructuurverbeteringen tot grotere voordelen kunnen leiden, met name 
digitale en connectiviteitsinfrastructuur in plattelandsgebieden ter ondersteuning van 
toerisme, toegang tot werkgelegenheid en telewerk en verbeteringen op het gebied van 
multimodaliteit in gebieden die geen toegang hebben tot openbaar vervoer; is van 
mening dat efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer in dit verband essentieel is voor het 
tot stand brengen van duurzame stedelijke en landelijke mobiliteit; vraagt de Commissie 
derhalve om hoogwaardige vervoerinfrastructuur en -diensten in dunbevolkte gebieden 
op te nemen in het voorstel voor slimme en duurzame mobiliteit;

21. wijst erop dat het beheer van het cohesiebeleid wordt gedeeld tussen de EU en haar 
lidstaten; wijst erop dat het belangrijk is te zorgen voor een consistente aanpak van de 
mainstreaming van het milieu in de investeringen in de vervoerssector door de 
programmeringsfase en de uitvoeringsfase van projecten op elkaar af te stemmen; 
vraagt de lidstaten erop toe te zien dat de beheersautoriteiten de integratie van 
milieuaspecten in projecten ook na de programmeringsfase bevorderen en aanmoedigen, 
door bijvoorbeeld richtsnoeren uit te vaardigen of door voorlichtingsactiviteiten te 
organiseren voor aanvragers; is voorts van mening dat de financiering in het kader van 
het cohesiebeleid de integratie tussen de vervoerssector en de energie- en de digitale 
sector moet versterken teneinde mogelijke synergieën ten volle te benutten;

22. is verheugd dat er nu één “rulebook” is dat zeven EU-fondsen bestrijkt die worden 
uitgevoerd in samenwerking met de lidstaten (“gedeeld beheer”); is tevens ingenomen 
met het voorstel van de Commissie om lichtere controles te houden bij programma’s 
met een goede staat van dienst, meer gebruik te maken van nationale stelsels, en het 
“single audit”-beginsel uit te breiden, ter voorkoming van dubbele controles; is 
ingenomen met het nieuwe kader voor projecten waarin een jaarlijkse prestatie-evaluatie 
is opgenomen in de vorm van een beleidsdialoog tussen de programma-autoriteiten en 
de Commissie.
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