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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet påminner om att även förbättrad tillgänglighet, stärkta regionala och 
lokala ekonomier och sammanhållning är målsättningar i programmet för det 
transeuropeiska transportnätet (TEN-T), och att dessa är helt förenliga med behovet av att 
uppnå en effektiv rörlighet och bemöta de utmaningar som är en följd av 
klimatförändringarna och de allmänna målen för den inre marknaden.

2. Europaparlamentet erinrar om att ca 23,7 procent (82 miljarder euro) av de medel från 
Sammanhållningsfonden och strukturfonderna som avsatts för 2007–2013 ska gå till 
transport, men att endast hälften kommer att gå till TEN-T-projekt (17 miljarder euro till 
det prioriterade TEN-T-nätet och 27,2 miljarder euro till den övergripande delen). Resten 
av medlen ska öronmärkas för investeringar i nationella, regionala och lokala projekt som 
inte finns med på TEN-T-kartorna.

3. Europaparlamentet är oroat över den låga betalningsnivån i förhållande till de planerade 
beloppen – halvvägs in i budgetperioden 2007–2013 har endast 19 procent faktiskt 
betalats ut.

4. Europaparlamentet beklagar obalansen i de planerade transportinvesteringarna mellan 
olika transportsätt (41 miljarder euro för väginfrastruktur jämfört med 23,6 miljarder euro 
för tågtransporter och 0,6 miljarder euro för transporter på inre vattenvägar), vilken 
försvårar för upprättandet av ett hållbart europeiskt intermodalt transportsystem.
Parlamentet önskar därför se att EU-anslagen till järnvägstransportprojekt prioriteras och 
utökas i de områden där väginfrastrukturen redan nått en tillräcklig utvecklingsnivå.

5. Europaparlamentet beklagar tendensen att dra ut på lanseringen av såväl 
gränsöverskridande projekt som järnvägsprojekt i allmänhet, eftersom den medför en risk 
för att TEN-T-nätet förblir ett dåligt sammankopplat system bestående av 27 nationella 
transportnät, och understryker vikten av att skapa kopplingar mellan prioriterade 
TEN-T-projekt och intermodalitet.

6. Europaparlamentet påminner om att man måste ta hänsyn till projekt som överskrider 
EU:s inre gränser i samband med uppbyggnaden av TEN-T-nätet. Parlamentet noterar att
gränsövergångarna är problematiska för TEN-T-nätet, eftersom det inte räcker med 
ett politiskt samförstånd på detta område utan det krävs även ett praktiskt genomförande 
för att nätet ska kunna fungera i de gränsöverskridande regionerna. Hänsyn måste även tas 
till gränsövergångarna vid EU:s yttre gränser.

7. Europaparlamentet beklagar framför allt att det, enligt vad som framhålls 
i 2010 års rapport om genomförandet av sammanhållningspolitiken, vid en jämförelse av 
infrastrukturen mellan vägar och järnvägar, främst i sammanhållningsländerna, klart 
framgår att obalansen väg/järnväg skulle kunna förvärras om investeringar i 
järnvägssektorn försenades ytterligare.
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8. Europaparlamentet understryker transportsektorns – och framför allt järnvägssektorns –
betydelse när det gäller att säkra den territoriella, ekonomiska och sociala 
sammanhållningen och främja miljöeffektiva transporter, och uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att stödja utvecklingen av infrastruktur för höghastighetståg som 
förbinder alla medlemsstaternas huvudstäder.

9. Europaparlamentet är oroat över bristen på detaljerad information om det pågående 
genomförandet av transportinvesteringar och över förseningarna i samband med de flesta 
av de pågående TEN-T-projekten. Parlamentet efterlyser därför en mer noggrann 
utvärdering av genomförandet av dessa projekt, samt insisterar på att man i högre grad 
följer tidtabellen, särskilt mot bakgrund av den ekonomiska krisen. Parlamentet påminner 
kommissionen om sin resolution av den 22 april 2009 om grönboken om TEN-T, där 
parlamentet i punkt 46 ”uppmanar kommissionen och EIB att i analogi med 
samfinansieringen av TEN-T årligen lägga fram en förteckning för parlamentet och rådet 
över konkreta samfinansierade projekt även när det gäller TEN-T-projekt som 
samfinansieras via regionalfonden, Sammanhållningsfonden och EIB”.

10. Europaparlamentet framhåller det europeiska mervärde som TEN-T-nätet bidrar med, 
vilket är särskilt tydligt i gränsöverskridande delar av projekt och i sammanlänkningen 
med nationella väg- och järnvägsprojekt och projekt för inre vattenvägar.

11. Europaparlamentet konstaterar att anslagen från Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna till transportsektorn fördelas mellan transportsätten och transportnäten 
utan att man i tillräcklig grad beaktar EU:s mål.

12. Europaparlamentet anser därför att man i högre grad bör beakta EU:s transportpolitik, 
särskilt TEN-T-politiken, i samband med fördelningen av medel från 
Sammanhållningsfonden, eftersom dessa medel då skulle kunna användas på ett mer
ändamålsenligt sätt och i bättre överensstämmelse med EU:s mål i fråga om 
klimatförändringar och en hållbar utveckling samt för ett effektivare förverkligande av 
TEN-T-nätet. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att inom 
ramen för sammanhållningspolitiken i framtiden införa fördelningskriterier och villkor 
som i högre grad beaktar EU:s intresse av transportnät.

13. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna i större utsträckning än tidigare bör 
koncentrera sig på en effektiv användning av medlen från Europeiska unionens 
Sammanhållningsfond, eftersom felmarginalen är mycket hög i vissa EU-medlemsstater.

14. Europaparlamentet understryker att utnyttjandet av informations- och 
kommunikationsteknik inom vägtransportsektorn och denna sektors samspel med 
andra transportsätt i hög grad kommer att bidra till att förbättra energieffektiviteten och 
vägtransportsäkerheten, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
de intelligenta transportsystemen genomförs på ett samordnat och effektivt sätt i hela EU 
och beviljas nödvändiga medel.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utnyttja 
halvtidsöversynen av budgetplanen för perioden 2007–2013, som ger medlemsstaterna 
möjlighet att se över sina operativa program, i syfte att lägga större tonvikt vid de 
prioriterade transeuropeiska transportprojekten.
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