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SUGGESTIES

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

1. neemt kennis van de door de Commissie op het gebied van vervoer voorgestelde 
ontwerpbegroting; betreurt de willekeurige bezuinigingen waarop de Raad heeft 
aangedrongen;

2. is van oordeel dat de tijd rijp is voor een fundamentelere hervorming van de 
vervoersfinanciering van de EU teneinde tegen 2050 een vervoerssector zonder 
vervuilende emissies te verwezenlijken en de volledige naleving van de Overeenkomst 
van Parijs te waarborgen;  

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van de EU van essentieel belang is voor economische, 
sociale en milieuduurzaamheid en daarom veeleer prioriteit moet worden gegeven aan 
de kwaliteit en duurzaamheid van projecten dan aan de kwantiteit of omvang ervan;

4. wijst andermaal op het feit dat het voorlopige akkoord over de verordening tot 
vaststelling van het InvestEU-programma1 een algemene bepaling omvat - van 
toepassing op alle met vervoer verband houdende financiering - die ervoor moet zorgen 
dat “projecten die niet stroken met de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen niet 
in aanmerking [komen] voor steun uit hoofde van deze verordening” en dat alle 
projecten “worden gescreend om na te gaan of ze milieu-, klimaat-, en sociale effecten 
met zich meebrengen, en indien dit het geval is, worden onderworpen aan een toetsing 
van hun duurzaamheid op het gebied van klimaat-, milieu- en sociale effecten”;

5. onderstreept dat het, naast de sleutelrol ervan bij het uitvoeren van het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI) en InvestEU, van essentieel belang is dat de voor 
2020 geplande herziening van het vervoerbeleid van de Europese Investeringsbank 
(EIB) het pad effent voor een ingrijpendere herziening van de financiering van het 
vervoer door de EIB; doet een beroep op de EIB om tijdig aan het Parlement verslag uit 
te brengen over alle stadia van haar herziening van het vervoerbeleid; 

6. is van oordeel dat de uitgaven van de Connecting Europe Facility op het gebied van 
vervoer kunnen worden verbeterd door het aandeel van de financiële middelen ten 
behoeve van emissievrije vervoerswijzen verder te verhogen; is ingenomen met de 
aanpak van de Commissie om het herstel van regionale grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen die zijn ontmanteld of in buiten gebruik zijn gesteld, te 
medefinancieren, en moedigt de lidstaten, grensregio’s en de Commissie aan deze 
bottom-upprojecten verder te intensiveren, aangezien zij bijdragen tot het heropenen 
van grenzen binnen de Unie waar deze grenzen nog steeds bestaan; roept de Commissie 
ertoe op het gereserveerde bedrag binnen het CEF-begrotingsonderdeel voor 
medefinanciering voor de heraanleg van ontbrekende regionale spoorverbindingen die 
zijn ontmanteld of buiten gebruik zijn gesteld, aanzienlijk te verhogen; is van mening 
dat de verdere elektrificatie van spoorweginfrastructuur moet worden geïntensiveerd en 

1 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een verordening van 
het Europees parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma (COM(2018)0439 – C8-
0257/2018 – 2018/0229(COD)),
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dat een snellere uitrol van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) 
noodzakelijk is; is van oordeel dat in de CEF-begroting tevens rekening moet worden 
gehouden met geluidsreducerende maatregelen voor het goederenvervoer per spoor om 
te zorgen voor een duurzaam en efficiënt vrachtvervoersysteem;

7. moedigt de Commissie ertoe aan de vernieuwing van comfortabele Europese 
nachttreinen te bevorderen als duurzaam alternatief voor korteafstandsvluchten en 
langeafstandsreizen per auto;

8. roept de Commissie ertoe op de medefinanciering van het EuroVelo-netwerk met het 
uitgebreide spoorwegnetwerk te combineren;

9. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan verdere prioriteit te verlenen aan de 
financiering van de veiligheid van de passagiers in de diverse vervoerswijzen en dat zij 
zich concentreren op de veiligheid van kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, 
fietsers en andere gebruikers van micromobiliteit, in het licht van het nog steeds hoge 
aantal doden en gewonden bij verkeersongevallen en de nieuwe richtlijn betreffende het 
beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur met haar bepaling dat “de 
lidstaten erop [toezien] dat [...] rekening wordt gehouden met de behoeften van 
kwetsbare weggebruikers”; 

10. is van oordeel dat een sterkere koppeling tussen de financiering van stedelijk vervoer en 
de plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit van essentieel belang is om de 
transformatie van de stedelijke mobiliteit te bevorderen;

11. dringt aan op een transparanter financieringslandschap en transparantere 
projectbeoordelingen waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de participatie van 
burgers in transparante besluitvorming en toezicht op de ontwikkeling van grote 
projecten met een totaal investeringsvolume van meer dan 1 miljard EUR; 

12. wijst erop dat overheidsinvesteringen in infrastructuur bijzonder gevoelig voor corruptie 
zijn; onderstreept het belang van transparante aanbestedingsprocedures voor door de EU 
gefinancierde, grootschalige vervoersinfrastructuurprojecten;  dringt erop aan dat de 
aanbestedende diensten en inschrijvers bij deze grootschalige projecten 
integriteitspacten ondertekenen uit hoofde waarvan derden toezicht houden op de 
naleving van hun verbintenissen inzake optimale praktijken en transparantie;

13. is van oordeel dat kosten-batenanalyses voor vervoersprojecten zich niet langer moeten 
concentreren op economische analyses op de korte termijn, maar op een veelomvattend 
begrip van alle externe kosten op de korte en lange termijn met als leidraad de recente, 
door de Commissie in opdracht gegeven studie over de internalisering van externe 
kosten waaruit blijkt dat de totale omvang van de externe kosten van vervoer wordt 
geraamd op bijna 1 000 miljard per jaar2.

2 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_nl).
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