
PA\931449SV.doc PE508.036v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för regional utveckling

2012/2298(INI)

26.3.2013

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling

till utskottet för transport och turism

över en europeisk strategi för transportteknik för Europas framtida rörlighet
(2012/2298(INI))

Föredragande: Jean-Jacob Bicep



PE508.036v01-00 2/4 PA\931449SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\931449SV.doc 3/4 PE508.036v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att EU behöver utveckla en genuin gemensam 
transportpolitik som säkerställer att det finns relevanta transporter i alla regioner. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att blandningen av modeller återspeglar 
en större inriktning på hållbar mobilitet.

2. Europaparlamentet anser att om man ska kunna uppnå en sammanhängande och effektiv 
europeisk strategi för transportteknik så måste den överensstämma med 
Europa 2020-strategin (COM(2010)2020) och minskningsmålen från 1990, samt vara helt 
förenlig med vitboken om transport från 2011 Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem
(COM(2011)0144) i fråga om territoriell sammanhållning och balanserad utveckling. 
Strategin bör möjliggöra en minskning av energiförbrukningen, trafikbullret, 
luftföroreningarna och utsläppen av växthusgaser, med mål fram till 2020, 2030 och 2050.

3. Europaparlamentet betonar att denna strategi bör utgå från en integrerad modell där 
interregionala förbindelser och luckor i gränsöverskridande förbindelser ges högsta 
prioritet och där innovativa lösningar för multimodala transporter kan minska regionala 
skillnader och öka den territoriella sammanhållningen.

4. Europaparlamentet anser att alla europeiska regioner och deras respektive arbetskraft bör 
dra nytta av en sådan strategi, och framhåller vikten av att man beaktar regionala särdrag 
och möjligheter, särskild vid utvecklingen av renare transportsätt. 

5. Europaparlamentet hävdar att investeringar inom ramen för EU:s strukturfonder och 
investeringsfonder kan vara till stor hjälp i arbetet med att utveckla smart specialisering 
tillämpad på hållbar mobilitet.

6. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att en strategi för innovativ teknik 
måste utgå från territoriers utmärkande drag, och att universallösningar således inte 
kommer att fungera. Enligt parlamentet har till exempel öregioner, bergsområden och 
glest befolkade regioner olika möjligheter som kräver anpassade och innovativa 
mobilitetslösningar.

7. Europaparlamentet framhåller att de administrativa förfarandena för finansiering av 
forskning och innovation på europeisk, nationell, regional, lokal och gränsöverskridande 
nivå ytterligare behöver förenklas så att man kan få till stånd en tydlig och genomblickbar 
rättslig ram.

8. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att inte koncentrera allmänna 
transportmedel enbart till stadsområden, utan att i stället säkerställa mobilitet i alla 
regioner, särskilt de mest eftersatta, för att gynna en integrerad territoriell 
sammanhållning. 
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9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om inrättande av ett övervaknings-
och informationssystem för forskning och innovation på transportområdet (Trimis). 
Parlamentet framhåller vikten av att regionala beslutsfattare har tillgång till regelbunden 
och gratis lättillgänglig och tillförlitlig information. Parlamentet beklagar att det även i 
dag är mycket svårt att få tillgång till information om EU-finansiering för transportprojekt.


