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Høring vedrørende Kommissionens forslag til forordning om det transeuropæiske 
transportnet KOM (2011) 650. 

   
Vi har i anledning af ovennævnte forslag til forordning samlet foreningens bemærkninger nedenfor. 
  
Kommissionen fremlægger i forslaget en række muligheder for, hvordan politikken vedr. de 

transeuropæiske transportnet bedst kan udvikles med henblik på at møde fremtidens 

krav. Hovedtanken er at sikre, at målene med den hidtidige TEN-indsats nås, og at disse fortsat er 

tilstrækkelige.  
  
ITD mener, at forslaget er et relevant papir, og Kommissionen skal have ros for at være kritisk over 

for de mangler, der har været i forbindelse med de hidtidige TEN-projekter. Ved at have de kritiske 

briller på opnås en fri og fordomsfri diskussion af de muligheder, som TEN-nettet vil betyde for EU 

de kommende år.  
  
ITD mener overordnet set, at målsætningen for en TEN-politik bør basere sig på bestemmelser, der 

sikrer lige og gennemsigtige vilkår for alle TEN-projekter. Vi er enige med Kommissionen i, at TEN-

projekterne er en meget væsentlig del i den fortsatte videreudvikling af EU's indre marked. 

ITD er også enig i, at der med fordel kan skelnes mellem en tostrenget tilgang, som består af et 

samlet net og et hovednet. Hovednettet skal være færdigt med udgangen af 2030, mens det 

samlede net skal være tilendebragt senest ved udgangen af 2050. Det kan dog diskuteres, om en 

sådan tidshorisont ikke er for lang, idet rigtig mange forudsætninger for prognoserne naturligt vil 

skifte hen over en så lang tidshorisont.  
  
Tidligere oplæg om TEN-projekterne bar præg af, at de foreslåede initiativer ikke har været tydelige 

og konkrete nok i forhold til at kunne udgøre en reel aktiv og tydelig formuleret EU-politik. Det 

foreliggende forslag har dog gjort op hermed, og der er nu udarbejdet nye kort med skitser til de 

godkendte TEN-transportnet.  

  

Vi er derfor tilfredse med, at målsætningerne nu er forenklede, klare og tydelige, og at 

forordningsudkastet indeholder konkrete forslag til initiativer.  

  

ITD lægger dog vægt på, at det er nødvendigt at afklare forskellen mellem de nationale og EU’s 

kompetenceområder, og at der ved gennemførelse af projekterne i høj grad bør gøres brug af OPP-

projekter. Vi mener videre, at transportpolitikken i forhold til TEN bør være så bredt dækkende som 
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muligt og afspejle alle relevante områder, dvs. finansiering, miljø, trafiksikkerhed, 

fremkommelighed, geografi, topografi, ITS mv.  

 

Set fra dansk side er det glædeligt, at transportnettet er tænkt som et net på tværs af Europa. Det 

betyder alt andet lige, at alle regioner i EU gøres tilgængelige, således at også randområderne 

sikres muligheder for øget integration og samhandel med de øvrige dele af EU. 

  
Nu står så implementeringen tilbage, en implementering, der skal gennemføres hen over de næste 

mange år. De enkelte projekter er ikke med TEN-nettet sikret gennemførelse, men det er givtigt, at 

der med det foreliggende forordningsudkast foreligger en ramme for det videre arbejde i 

bestræbelserne på at integrere de europæiske transportkorridorer i EU. Det er uden tvivl en stor 

udfordring ved at få sikret den nødvendige fiansiering af projekterne de kommende år, også selvom 

der i oplægget henvises til den såkaldte "Connecting Europe-facilitet".  

 

Alt taler for, at en forbedret infrastruktur i bred forstand (transport, energi, digitalt bredbånd 

o.a.) er til stor gavn for samtlige EU-landes virksomheder og befolkninger.  
  
Vi står gerne til rådighed for yderligere kommentarer, hvis det måtte ønskes. 
  
  

Med venlig hilsen 
  

International Transport Danmark 
  
  

Anders Jessen  
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