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Fråga för muntligt besvarande O-000117/2016/ändr.1 

till kommissionen 
Artikel 128 i arbetsordningen 

Manfred Weber, Wim van de Camp, José Manuel Fernandes 
för PPE-gruppen 

Angående: Europeiskt interrailkort på 18-årsdagen 

Unga människors rörlighet är en viktig faktor för att främja känslan av att vara en del av Europa, öka 
den sociala sammanhållningen och säkerställa en konkurrenskraftig europeisk ekonomi. Än så länge 
är det dock inte särskilt vanligt med sådan rörlighet, trots de framgångsrika Erasmus- och Erasmus+-
programmen och andra liknande program.  

Samtidigt utgör populism och spridning av felaktig information i dag ett av Europas allvarligaste hot. 
Här har unga generationer en viktig roll att spela som motvikt, och Europeiska unionen måste låta 
dem kunna upptäcka vilka deras grannar är och vilka möjligheter andra medlemsstater kan föra med 
sig för var och en av EU:s invånare. 

Europeiska unionen har gjort stora investeringar i järnvägsinfrastruktur. I en del medlemsstater har de 
svarat för uppemot 30 procent av de totala investeringarna och anslagen till järnvägarna kommer 
under perioden 2014–2020 att växa från 23,4 miljarder euro till 29,9 miljarder euro, något som gör det 
järnvägsnät som ingår i Interrail till en europeisk framgång för medborgarna. 

Skulle kommissionen, mot bakgrund av detta, kunna tänka sig att ta initiativ till ett nytt program, 
”Europeiskt interrailkort på 18-årsdagen”, så att alla européer (antingen de är unionsmedborgare eller 
lagligen bosatta) får ett gratis interrailkort när de fyller 18 år, liksom också att se efter hur man kan 
uppbåda de ekonomiska medel som behövs för att så snart som möjligt få programmet att fungera 
fullständigt, i nära samarbete med järnvägsföretagen och medlemsstaterna?  

För de medlemsstater som inte medverkar i Interrail (Estland, Lettland Litauen, Cypern och Malta) 
skulle programmet täcka kostnader för resor med andra färdmedel, såsom båt eller färja, fram till 
närmaste medlemsstat som är med i Interrail. Ett sådant program skulle ge alla unga människor, 
oavsett vilken social bakgrund eller utbildning de har, möjlighet att upptäcka Europas mångfald, samt 
främja interrailresandet som ett pragmatiskt sätt att minska Europas koldioxidavtryck. 
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