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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at begrebet "infrastrukturtjeneste", som præsenteres i grønbogen om TEN-T, er af 
strategisk betydning for at styrke konkurrenceevnen og øge beskæftigelsen i EU på linje 
med Lissabondagsordenen og den europæiske beskæftigelsesstrategi; opfordrer 
Kommissionen til at fokusere på fremme af tjenester af høj kvalitet og mere effektiv brug 
af den eksisterende infrastruktur;

2. fremhæver, at strukturfondene, navnlig Samhørighedsfonden, kunne bidrage mere til 
TEN-T-målene, hvis prioriteterne var mere fokuserede og finansieringen koncentreret på 
flaskehalse og de grænseoverskridende elementer af projekter samt på nye udfordringer, 
der påvirker transporten, navnlig klimaændringer og energiforsyningen;

3. mener, at medlemsstaterne bør forpligte sig til langsigtet netværksplanlægning og 
programmering af infrastrukturudviklingen, som sikrer hurtigere og mere pålidelig 
levering af projekter, der giver mulighed for i højere grad at inddrage den private sektor;

4. påpeger, at forenkling af procedurer og indførelse af finansielle garantier for at reducere 
risikoen for iværksættere, navnlig for SMV'er, er afgørende for at tiltrække privat kapital 
og etablere gode offentlig-private partnerskaber, som er vigtige for 
projektgennemførelsen;

5. minder medlemsstaterne om, at EU's territoriale samhørighed afhænger fuldt og helt af 
evnen til at sikre gode sammenkoblinger mellem regionerne; opfordrer dem indtrængende 
til at fremskynde udviklingen af de grænseoverskridende elementer af de eksisterende 
projekter og yde den nødvendige nationale finansiering;

6. understreger, at regionerne i den yderste periferi lider stærkt under deres begrænsede 
adgang til TEN-T-korridorerne; anbefaler, at medlemsstaterne forbedrer de lokale 
sammenkoblinger for at minimere omkostningerne ved den perifere placering;

7. mener, at en reel bottom-up-strategi, som inddrager de regionale og lokale myndigheder, 
civilsamfundets aktører og de lokale befolkninger fuldt ud i beslutningstagningsprocessen, 
er et krav for at sikre hurtig gennemførelse af TEN-T-projekter og deres holdbarhed på 
lang sigt;

8. mener, at oplysninger om anvendelsen af TEN-T-midler samt om fordelene derved ofte 
ikke er tilstrækkeligt tilgængelige for borgerne; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle tiltag, som øger gennemsigtigheden med hensyn til 
fordelingen af disse midler og de opnåede resultater.
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