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SUGGESTIES

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

1. verzoekt om opneming van de beschikkingen betreffende het transeuropese vervoersnet 
("TEN-T") (beschikking nr. 884/2004/EG en beschikking nr. 1692/96/EG), in artikel 23, 
lid 3;

2. verzoekt om een verwijzing naar bilaterale overeenkomsten voor grensoverschrijdende 
segmenten van TEN-T projecten, in artikel 25, lid 4;

3. verzoekt om opneming van afschriften van bilaterale overeenkomsten voor 
grensoverschrijdende segmenten van TEN-T projecten, in artikel 39;

4. verzoekt, in geval van vervoersprojecten, om opneming, na artikel 50, punt b), van een 
vermelding van hun bijdrage aan het bereiken van de strategische doelstellingen 
vermeld in het Witboek van Commissie, te beginnen met een modale verschuiving naar 
vervoer per spoor en over de binnenwateren en voltooiing van het transeuropese 
vervoersnet, waarbij algehele prioriteit wordt gegeven aan projecten voor 
grensoverschrijdend vervoer die bijdragen aan betere verbindingen tussen de oude en de 
nieuwe lidstaten en tussen de nieuwe lidstaten onderling;

5. verzoekt om operationele programma's voor prioritaire TEN-T projecten op te nemen in 
artikel 51, lid 4;

6. dringt erop aan dat principieel geen betalingen voor voorafgaande financiering worden 
gedaan voor grensoverschrijdende segmenten van een TEN-T project als er geen 
bindende bilaterale overeenkomst tussen de betrokken lidstaten bestaat over de 
voltooiing van aangrenzende segmenten die geheel binnen hun respectieve nationale 
grondgebied liggen (artikel 81, lid 2);

7. verzoekt om in artikel 50 van de verordening het volgende nieuwe sub c) bis op te 
nemen: "de bijdrage aan de grote Europese projecten ten behoeve van de mobiliteit en 
de logistiek, zoals het project Galileo";

8. verzoekt bovenstaande aanbevelingen niet te beschouwen als alternatief voor artikel 5, 
lid 3), sub a) van de EFRO-verordening (COM(2004)0495), maar als een noodzakelijke 
toevoeging ter opvulling van de leemten in de strategie voor duurzame regionale 
ontwikkeling;

9. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de totale jaarlijkse toewijzingen uit de 
Fondsen voor iedere lidstaat, die overeenkomstig deze verordening aan de 
"convergentiedoelstelling" bijdragen, bij voorkeur 4% maar niet meer bedraagt dan het 
BNP van genoemde lidstaat ten tijde van de goedkeuring van het interinstitutioneel 
akkoord als bedoeld in artikel 22; verzoekt om de communautaire steun die 
overeenkomstig verordening (EG) nr. 2236/95 voor TEN-T projecten van 
gemeenschappelijk belang wordt verleend, niet in aanmerking te nemen bij de 
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berekening van het maximum van 4% volgens artikel 22;

10. dringt erop aan dat uitgaven voor grote projecten en andere projecten die vóór 1 januari 
2007 zijn gestart, in aanmerking komen vanaf de datum van indiening van het project 
bij de Commissie, als bedoeld in artikel 55.
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TOELICHTING

Inleiding

De ontwerpverordening die volgens de instemmingsprocedure (AVC) moet worden 
goedgekeurd, bevat algemene bepalingen inzake het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds 
(EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds. Zij trekt verordening (EG) 
nr. 1260/99 in. Voor elk van de Fondsen worden er, los van deze algemene verordening, 
specifieke verordeningen vastgesteld. De algemene verordening omschrijft de doelstellingen 
van de Fondsen, de criteria waaronder lidstaten en regio's voor steun in aanmerking komen, 
de beschikbare financiële middelen en de criteria voor toewijzing. Verder worden bepalingen 
vastgesteld betreffende de verantwoordelijkheden van de lidstaten en de Commissie als het 
gaat om beheer, programmering, toezicht, controle en evaluatie.

De verordening stelt voor middelen en activiteiten onder drie doelstellingen te bundelen: ten 
eerste "convergentie" van minder ontwikkelde lidstaten en regio's (waarvan het BNP per 
hoofd van bevolking minder dan 75% van het communautaire gemiddelde bedraagt) met 
andere EU-regio's, ten tweede bevordering van het regionale concurrentievermogen door het 
vooruitlopen op en bevorderen van economische veranderingen en hulp aan de bevolking bij 
de aanpassing aan deze veranderingen, en ten derde Europese territoriale samenwerking, 
hetgeen steun aan samenwerking op grensoverschrijdend, transnationaal en interregionaal 
niveau inhoudt. De eerste doelstelling wordt gesteund door het EFRO, het ESF en het 
Cohesiefonds, de tweede doelstelling door het EFRO en het ESF en de derde doelstelling door 
de EFRO. Het aantal fondsen wordt tot drie beperkt, in plaats van momenteel zes. De 
verdeling van toegewezen middelen over de diverse doelstellingen bedraagt 264 miljard euro 
(78,5%) voor convergentie, 58,9 miljard euro (17,2%) voor het regionale 
concurrentievermogen en werkgelegenheid en 13,2 miljard euro (4%) voor territoriale 
samenwerking over de periode 2007 tot en met 2013. Het voorstel voor een verordening bevat 
geen gedetailleerde raming van de uitgaven voor TEN-T voor de komende periode van het 
Cohesiefonds en de Structuurfondsen.

Cohesie en vervoersinfrastructuur

De rapporteur voor advies herinnert eraan dat de bedragen die voor de lopende en 
toekomstige programmaperiodes in begrotingshoofdstuk voor het transeuropese vervoersnet 
TEN-T zijn uitgetrokken, onvoldoende zijn om vorderingen te maken met de genoemde en 
overeengekomen TEN-T projecten. Voltooiing ervan vergt aanzienlijke financiële steun uit 
het EFRO en het Cohesiefonds. Een doelmatige TEN-T is een allereerste voorwaarde voor de 
voltooiing van de agenda van Lissabon en van Gotenburg, namelijk een goed werkende 
interne markt, regionale convergentie en het bereiken van de communautaire 
milieudoelstellingen. Het is de bedoeling dat dergelijke steun in het kader van de 
convergentiedoelstelling beschikbaar wordt gesteld, en de gedetailleerde bepalingen van de 
ontwerpverordening maken dit mogelijk.

Opmerkingen op basis van opgedane ervaring

Hoewel de Europese Unie in de periode 2000-2006 aanzienlijke bedragen voor TEN-T heeft 
uitgetrokken (29,2 miljard alleen al uit de Structuurfondsen) verliepen de vorderingen ter 
voltooiing van deze projecten traag en zelfs teleurstellend. Als reactie daarop wordt thans 
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voorgesteld om in een volgende ontwerpverordening inzake algemene bepalingen voor de 
transeuropese netwerken (COM(2004)475 def.) de totale bedragen en het percentuele aandeel 
van EU-steun in totale kosten van individuele projecten te verhogen. Tegelijkertijd moet er 
echter op worden toegezien dat de algemene bepalingen voor beheer en controle van de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds de communautaire middelen beschermen en zorgen dat 
er uitsluitend van wordt geprofiteerd als de partnerschapsfinanciering van de lidstaten reëel en 
doeltreffend is. Het is vanuit dit perspectief dat de bovenstaande suggesties worden gedaan.

Zij beogen ervoor te zorgen dat van de lidstaten een ferme toezegging voor medefinanciering 
is verkregen alvorens omvangrijke communautaire middelen voor TEN-T projecten worden 
vrijgegeven, en dat er degelijke bilaterale overeenkomsten voor grensoverschrijdende 
projecten bestaan voor de voltooiing van projectsegmenten aan weerszijde van een grens 
tussen de lidstaten.
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