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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 förbättrad tillgänglighet, stärkta regionala ekonomier 
och sammanhållning är målsättningar i programmet för det transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T), och att dessa är helt förenliga med behovet av effektiv rörlighet, bemötandet av 
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 EUR) av de medel från 
Sammanhållningsfonden och strukturfonderna som avsatts för 2007–2013 ska gå till 
transport, men endast hälften kommer att gå till TEN-T-projekt (17 miljarder EUR till det 
prioriterade transeuropeiska transportnätet och 27,2 miljarder EUR till den övergripande 
delen). Resten ska enligt planerna investeras i nationella, regionala och lokala projekt som 
inte finns med på TEN-T-kartorna.

3. Europaparlamentet påminner om obalansen i de planerade transportinvesteringarna mellan 
olika transportsätt (väginfrastruktur tilldelas 41 miljarder EUR medan tågtransporter får 
23,6 miljarder euro och transport på inre vattenvägar 0,6 miljarder EUR), som varken 
bidrar till målen för en omställning till transportmedel med mindre koldioxidutsläpp, eller 
garanterar en rättvis och effektiv sammodalitet.

4. Europaparlamentet beklagar tendensen att dra ut på lanseringen av såväl 
gränsöverskridande projekt som järnvägsprojekt i allmänhet, eftersom den medför en risk 
för att det transeuropeiska transportnätet förblir ett dåligt sammankopplat system 
bestående av 27 nationella transportnät.

5. Europaparlamentet beklagar framför allt att det, enligt vad som framhålls i 
2010 års rapport om genomförandet av sammanhållningspolitiken, vid en jämförelse av 
infrastrukturen mellan framför allt vägar och järnvägar tycks som om obalansen 
väg/järnväg skulle kunna förvärras om investeringar till järnvägssektorn försenades 
ytterligare, 

6. Europaparlamentet är oroat över bristen på detaljerad information om det pågående 
genomförandet av transportinvesteringar, och undrar om en mer noggrann utvärdering av 
genomförandet inte skulle visa allvarliga förseningar i planerade investeringar i 
TEN-T-projekt, samt insisterar på att man i högre grad följer tidtabellen, särskilt mot 
bakgrund av den ekonomiska krisen.

7. Europaparlamentet framhåller det europeiska mervärde som det transeuropeiska nätverket 
bidrar med, vilket är särskilt tydligt i gränsöverskridande delar av projekt och i 
sammanlänkningen med nationella järnvägsprojekt och projekt för inre vattenvägar.

8. Europaparlamentet efterfrågar därför en höjning av de totala anslagen för det 
transeuropeiska transportnätet genom att medel från Sammanhållningsfonden öronmärks 
för transportprojekt och att en del av dessa medel avsätts för stomnätet i det 
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transeuropeiska nätet. Medlen från Sammanhållningsfonden skulle på så sätt kunna 
användas mer ändamålsenligt och i överensstämmelse med EU:s mål i fråga om 
klimatförändringar och en hållbar utveckling, och det transeuropeiska nätverket skulle 
kunna förverkligas på ett mer effektivt sätt.


