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Skriftlig förklaring, i enlighet med artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning, om 
behovet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för att stödja regional 
tillgänglighet1

1. I artikel 4 i förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utveckling av det 
transeuropeiska transportnätet (TEN-T) fastställs att syftet med detta nät är att säkerställa 
tillgänglighet för alla regioner och ge en väl avvägd täckning för det europeiska territoriet. 
Sedan 2014 har man vid genomförandet av denna förordning inte lyckats uppfylla detta 
mål. 90 % av medlen från fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) har öronmärkts för 
projekt som enbart ligger i de nio prioriterade korridorerna.

2. De yttersta randområdena, perifera regioner och öregioner har endast fått marginell nytta 
av de möjligheter som det transeuropeiska transportnätet och fonden för ett sammanlänkat 
Europa erbjuder. De har inte heller någon enkel tillgång till medel på det sätt som centrala 
regioner har genom Junckerplanen, där prioriteringen ligger på storskaliga projekt som ger 
snabb avkastning på investeringar.

3. Kommissionen uppmanas därför att särskilt se till att hela unionens territorium beaktas när 
det transeuropeiska transportnätet och fonden för ett sammanlänkat Europa genomförs 
från och med nu till slutet av programperioden 2014–2020, i enlighet med principen om 
territoriell sammanhållning. En detaljerad utvärdering av de territoriella effekterna av 
resultaten av inbjudningarna till projektförslag inom FSE (transport) under 2014 och 2015 
skulle kunna genomföras i förväg, för att få en objektiv bas på vilken de nya riktlinjerna 
kan upprättas.

4. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet 
och kommissionen.

1 Enligt artikel 136.4 och 136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en 
majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna 
och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.


