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KORTFATTAD MOTIVERING

Översynen av den nuvarande TEN-T-förordningen från 2013 anses nödvändig för att anpassa 
texten till EU:s nya mål, inbegripet kampen mot klimatförändringarna. Översynen är också ett 
tillfälle för kommissionen att stärka styrningen av TEN-T. Huvudsyftet med förordningen är 
att säkerställa tillförlitliga, sammanhängande och hållbara förbindelser i hela unionen genom 
att åtgärda felande länkar och undanröja återstående flaskhalsar som fortfarande skapar 
överbelastning.

Transportinfrastruktur, som säkerställer konnektivitet och tillgänglighet, är en stor utmaning 
för regioner och städer.

Deras åtgärder är främst inriktade på att uppnå målen om territoriell sammanhållning, 
effektivitet och bättre tjänster till användarna. Samordning på europeisk nivå krävs för att 
säkerställa sammanhängande och effektiv rörlighet inom EU, till exempel genom att 
förverkliga de förbindelser som ännu saknas mellan vissa gränsregioner. Bättre 
sammanlänkning av gränsregioner skulle göra den europeiska integrationen mer konkret och 
ge medborgarna möjlighet till effektiv och miljövänlig gränsöverskridande rörlighet.

Dessutom skulle regioner som drabbas av BNP-förluster till följd av gränsrelaterade hinder 
särskilt kunna dra nytta av TEN-T-nätet, som underlättar tillgängligheten mellan grannländer 
och leder till ett större ekonomiskt utbyte.

I kommissionens förslag betonas behovet av att säkerställa bättre tillgänglighet och 
förbindelser för alla regioner i unionen, samtidigt som hänsyn tas till de olika territoriernas 
särdrag.

Geografiska särdrag medför särskilda begränsningar i fråga om tillgänglighet och 
transportinfrastruktur, vilket gör rörligheten till en av de största utmaningarna för den sociala, 
ekonomiska och miljömässiga utvecklingen i landsbygdsområden, avlägsna områden, 
bergsområden, öregioner och de yttersta randområdena. Dessa territorier kämpar med brist, 
eller dålig kvalitet, på lokal och regional infrastruktur och kollektivtrafik, som ofta är 
otillräcklig eller olämplig för lokalbefolkningens behov. 

För att uppnå territoriell sammanhållning måste nätet som helhet ge fungerande och effektiva 
förbindelser med sekundära transportnät.

Det är därför nödvändigt att det transeuropeiska transportnätet övervinner sina befintliga 
begränsningar genom riktade investeringar som kan bidra till att nätet blir mer tillgängligt, 
inkluderande och hållbart. Att göra infrastruktur och tjänster mer tillgängliga för användare, 
inbegripet personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet, är en nödvändig 
förutsättning för att nätet ska fungera väl. 

Det handlar om att förbättra effektiviteten, användningen och driftskompatibiliteten mellan 
transportsätten och deras infrastruktur på europeisk, interregional och lokal nivå.

Om de lokala och regionala myndigheterna ska kunna bidra till planeringen och 
finansieringen av transportinfrastrukturen i sina territorier är det nödvändigt att involvera dem 
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mer i styrningssystemet för TEN-T, särskilt genom att ge dem en aktiv roll i korridorforumet, 
där de för närvarande endast är observatörer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att beakta 
följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I strategin för hållbar och smart 
mobilitet15 fastställs milstolpar för att visa 
det europeiska transportsystemets väg mot 
att uppnå målen om en hållbar, smart och 
resilient mobilitet. Man räknar med att 
godstrafiken på järnväg bör öka sin 
marknadsandel med 50 % fram till 2030 
och fördubbla den fram till 2050, 
transporter på inre vattenvägar och i 
närsjöfart bör öka sin marknadsandel med 
25 % fram till 2030 och med 50 % fram till 
2050, trafiken på höghastighetsjärnväg bör 
dubbleras fram till 2030 och tredubblas 
fram till 2050, minst 30 miljoner 
utsläppsfria personbilar och 80 000 
utsläppsfria lastbilar bör vara i drift på 
unionens vägar senast 2030, och nästan alla 
personbilar, lätta lastbilar och bussar, samt 
nya tunga fordon bör vara utsläppsfria 
senast 2050, tidtabellsbaserad 
kollektivtrafik med resor som är kortare än 
500 km bör vara koldioxidneutrala inom 
EU senast 2030, och att det 2030 bör finnas 
minst 100 klimatneutrala städer i Europa.

(3) I strategin för hållbar och smart 
mobilitet15 fastställs milstolpar för att visa 
det europeiska transportsystemets väg mot 
att uppnå målen om en hållbar, smart och 
resilient mobilitet. Man räknar med att 
godstrafiken på järnväg bör öka sin 
marknadsandel med 50 % fram till 2030 
och fördubbla den fram till 2050, 
transporter på inre vattenvägar och i 
närsjöfart bör öka sin marknadsandel med 
25 % fram till 2030 och med 50 % fram till 
2050, trafiken på höghastighetsjärnväg bör 
dubbleras fram till 2030 och tredubblas 
fram till 2050, minst 30 miljoner 
utsläppsfria personbilar och 80 000 
utsläppsfria lastbilar bör vara i drift på 
unionens vägar senast 2030, och nästan alla 
personbilar, lätta lastbilar och bussar, samt 
nya tunga fordon bör framdrivas med 
förnybara, alternativa och avancerade 
bränslen senast 2050, tidtabellsbaserad 
kollektivtrafik med resor som är kortare än 
500 km bör vara koldioxidneutrala inom 
EU senast 2030, och att det 2030 bör finnas 
minst 100 klimatneutrala städer i Europa.

_________________ _________________
15 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén: ”Strategi för hållbar och 
smart mobilitet – att sätta EU-transporterna 

15 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén: ”Strategi för hållbar och 
smart mobilitet – att sätta EU-transporterna 
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på rätt spår för framtiden” (COM(2020) 
789 final).

på rätt spår för framtiden” (COM(2020) 
789 final).

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Förverkligandet av det 
transeuropeiska transportnätet skapar 
gynnsamma förutsättningar för 
infrastruktur som i sin tur gör det möjligt 
att göra alla transportsätt mer hållbara, 
ekonomiskt överkomliga och inkluderande, 
att göra hållbara alternativ allmänt 
tillgängliga i ett multimodalt 
transportsystem och att införa rätt 
incitament för att påskynda omställningen, 
särskilt genom att säkerställa en rättvis 
sådan omställning, i linje med målen i 
rådets rekommendation (EU) [...] av den 
[...] om säkerställande av en rättvis 
omställning till klimatneutralitet.

(4) Förverkligandet av det 
transeuropeiska transportnätet skapar 
gynnsamma förutsättningar för 
infrastruktur som i sin tur gör det möjligt 
att göra alla transportsätt mer integrerade, 
hållbara, ekonomiskt överkomliga och 
inkluderande i alla unionens regioner, att 
göra hållbara alternativ allmänt tillgängliga 
i ett multimodalt transportsystem, att 
stimulera trafikomställningen och att 
införa rätt incitament för att påskynda 
omställningen, särskilt genom att 
säkerställa en rättvis sådan omställning, i 
linje med målen i rådets rekommendation 
(EU) [...] av den [...] om säkerställande av 
en rättvis omställning till klimatneutralitet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Planeringen, utvecklingen och 
driften av det transeuropeiska 
transportnätet bör möjliggöra hållbara 
transportformer, förbättra multimodala och 
driftskompatibla transportlösningar och 
öka den intermodala integreringen av hela 
logistikkedjan, och därigenom bidra till en 
smidigt fungerande inre marknad genom 
att skapa de transportleder som krävs för 
smidiga person- och godstransportflöden i 
hela unionen. Dessutom bör nätet syfta till 
att stärka den ekonomiska, sociala och 

(5) Planeringen, utvecklingen och 
driften av det transeuropeiska 
transportnätet bör möjliggöra hållbara 
transportformer, förbättra multimodala och 
driftskompatibla transportlösningar och 
öka den intermodala integreringen av hela 
logistikkedjan, och därigenom bidra till en 
smidigt fungerande inre marknad genom 
att skapa de transportleder som krävs för 
smidiga person- och godstransportflöden i 
hela unionen. Dessutom bör nätet syfta till 
att stärka den ekonomiska, sociala och 
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territoriella sammanhållningen genom att 
säkerställa tillgänglighet och konnektivitet 
för alla regioner i unionen, inklusive bättre 
konnektivitet för de yttersta randområdena 
och andra randområden, 
landsbygdsområden, öområden, avlägsna 
områden och bergsområden samt glest 
befolkade områden. Utvecklingen av det 
transeuropeiska transportnätet bör också 
möjliggöra smidig, säker och hållbar 
rörlighet för alla slags varor och personer, 
och bör bidra till ytterligare ekonomisk 
tillväxt och konkurrenskraft i ett globalt 
perspektiv genom att sammanlänkningar 
och driftskompatibilitet mellan nationella 
transportnät inrättas på ett resurseffektivt 
och hållbart sätt.

territoriella sammanhållningen genom att 
säkerställa tillgänglighet och konnektivitet 
för alla regioner i unionen, inklusive bättre 
konnektivitet för de yttersta randområdena 
och andra randområden, 
landsbygdsområden, öområden, avlägsna 
områden och bergsområden samt glest 
befolkade områden och transitländer. 
Utvecklingen av det transeuropeiska 
transportnätet bör också möjliggöra smidig, 
säker och hållbar rörlighet för personer och 
varor, av alla slag och strukturer, och bör 
bidra till ytterligare ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft i ett globalt perspektiv 
genom att sammanlänkningar och 
driftskompatibilitet mellan nationella 
transportnät inrättas på ett resurseffektivt 
och hållbart sätt.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den ökande trafiken har lett till 
ökade problem med trängsel för de 
internationella transporterna. För att 
säkerställa den internationella rörligheten 
för personer och varor bör det 
transeuropeiska transportnätets kapacitet 
och användningen av denna kapacitet 
optimeras och om nödvändigt utökas 
genom att flaskhalsar i infrastrukturen 
avlägsnas och felande infrastrukturlänkar 
byggs bort, inom och mellan 
medlemsstaterna samt, när så är relevant, 
grannländer, och då med beaktande av de 
pågående förhandlingarna med 
kandidatländer och presumtiva 
kandidatländer.

(6) Den ökande trafiken har lett till 
ökade problem med trängsel för de 
internationella transporterna och olyckor. 
För att säkerställa den internationella 
rörligheten för personer och varor bör det 
transeuropeiska transportnätets kapacitet 
och användningen av denna kapacitet 
optimeras och om nödvändigt utökas 
genom att flaskhalsar i infrastrukturen 
avlägsnas och felande infrastrukturlänkar 
byggs bort, inom och mellan 
medlemsstaterna samt, när så är relevant, 
grannländer och länder som undertecknat 
samarbets- och partnerskapsavtal med 
unionen, och då med beaktande av de 
pågående förhandlingarna med 
kandidatländer och presumtiva 
kandidatländer.

Ändringsförslag 5
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det transeuropeiska transportnätet 
består till stor del av befintlig infrastruktur. 
För att till fullo uppnå målen för den nya 
politiken för det transeuropeiska 
transportnätet bör enhetliga krav fastställas 
för infrastrukturen.

(7) Det transeuropeiska transportnätet 
består till stor del av befintlig infrastruktur. 
För att till fullo uppnå målen för den nya 
politiken för det transeuropeiska 
transportnätet måste enhetliga krav och 
tydliga standarder fastställas för 
infrastrukturen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Vid genomförandet av projekt av 
gemensamt intresse bör särskild hänsyn tas 
till de särskilda förhållandena i det berörda 
enskilda projektet. När så är möjligt bör 
synergier med andra politikområden 
utnyttjas, bland annat med turismaspekter 
genom att i anläggningar inom väg- och 
vattenbyggnad, såsom broar och tunnlar, 
inkludera infrastruktur för cykelvägar som 
t.ex. EuroVelo-rutter, eller med 
skyddsaspekter genom att införa ny teknik 
i form av t.ex. sensorer i broar.

(9) Vid genomförandet av projekt av 
gemensamt intresse bör särskild hänsyn tas 
till de särskilda förhållandena i det berörda 
enskilda projektet. När så är möjligt bör 
synergier med andra politikområden 
utnyttjas och genomföras, bland annat med 
turismaspekter genom att i anläggningar 
inom väg- och vattenbyggnad, såsom broar 
och tunnlar, inkludera infrastruktur för 
cykelvägar som t.ex. EuroVelo-rutter, eller 
med skyddsaspekter genom att införa ny, 
hållbar, relevant och kostnadseffektiv 
teknik.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vid planering, upphandling och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse bör medlemsstaterna och andra 
projektansvariga ta vederbörlig hänsyn till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2021/118716.

(11) Vid planering, upphandling och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse bör medlemsstaterna och andra 
projektansvariga ta vederbörlig hänsyn till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2021/118716, och 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU om offentlig upphandling.

_________________ _________________
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2021/1187 av den 7 juli 2021 om 
rationaliseringsåtgärder för att påskynda 
förverkligandet av det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T) (EUT L 258, 
20.7.2021, s. 1).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2021/1187 av den 7 juli 2021 om 
rationaliseringsåtgärder för att påskynda 
förverkligandet av det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T) (EUT L 258, 
20.7.2021, s. 1).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Under infrastrukturplaneringen bör 
medlemsstaterna och andra projektledare ta 
vederbörlig hänsyn till riskbedömningar 
och anpassningsåtgärder som syftar till att 
förbättra resiliensen mot t.ex. 
klimatförändringar, naturliga faror och 
katastrofer som orsakas av människan. 
Genom att tillhandahålla ytterligare 
incitament för att utveckla hållbara 
transportformer och genom att införa höga 
standarder för grön transportinfrastruktur 
kommer förverkligandet av det 
transeuropeiska transportnätet att stödja 
principen om att inte orsaka någon 
betydande skada.

(12) Under infrastrukturplaneringen bör 
medlemsstaterna, i samarbete med 
regionala och lokala myndigheter och 
andra projektledare, ta vederbörlig hänsyn 
till riskbedömningar och 
anpassningsåtgärder, och alla resultat av 
kostnadseffektivitetsanalyser i detta 
sammanhang, som syftar till att förbättra 
resiliensen mot t.ex. klimatförändringar, 
naturliga faror och katastrofer som orsakas 
av människan. Genom att tillhandahålla 
ytterligare incitament för att utveckla 
hållbara transportformer och genom att 
införa höga standarder för grön 
transportinfrastruktur kommer 
förverkligandet av det transeuropeiska 
transportnätet först och främst att stödja 
ökad ekonomisk och social 
sammanhållning och att, där så är 
lämpligt, tillämpa principen om att inte 
orsaka någon betydande skada.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Med tanke på utvecklingen av 
unionens infrastrukturbehov och målen för 
minskade koldioxidutsläpp, samt 
slutsatserna från Europeiska rådets möte i 
juli 2020, enligt vilka unionens utgifter bör 
vara förenliga med målen i Parisavtalet och 
principen om att inte orsaka någon 
betydande skada, i den mening som avses i 
artikel 17 i taxonomiförordningen17, bör 
projekt av gemensamt intresse bedömas för 
att säkerställa att TEN-T-strategin är 
förenlig med unionens transport-, miljö- 
och klimatpolitiska mål. Medlemsstaterna 
och andra projektansvariga bör göra 
miljöbedömningar av planer och projekt, 
inklusive en bedömning av 
överensstämmelsen med principen om att 
inte orsaka någon betydande skada, på 
grundval av den senaste tillgängliga 
vägledningen och bästa praxis. Om 
genomförandet av ett projekt av 
gemensamt intresse medför betydande 
skada avseende ett miljö- eller klimatmål 
bör rimliga alternativ övervägas.

(13) Med tanke på utvecklingen av 
unionens infrastrukturbehov och målen för 
minskade koldioxidutsläpp, samt 
slutsatserna från Europeiska rådets möte i 
juli 2020, enligt vilka unionens utgifter bör 
vara förenliga med målen i Parisavtalet och 
principen om att inte orsaka någon 
betydande skada, i den mening som avses i 
artikel 17 i taxonomiförordningen17, bör 
projekt av gemensamt intresse bedömas för 
att säkerställa att TEN-T-strategin är 
förenlig med unionens transport-, miljö- 
och klimatpolitiska mål. Medlemsstaterna, 
i samarbete med regionala och lokala 
myndigheter och andra projektansvariga, 
bör göra miljöbedömningar av planer och 
projekt, inklusive en bedömning av 
överensstämmelsen med principen om att 
inte orsaka någon betydande skada, på 
grundval av den senaste tillgängliga 
vägledningen och bästa praxis. Om 
genomförandet av ett projekt av 
gemensamt intresse medför betydande 
skada avseende ett miljö- eller klimatmål 
bör rimliga alternativ övervägas.

__________________ __________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Infrastrukturprojekt inom ramen för 
TEN-T-förordningen bör vara resilienta 
mot klimatförändringarnas potentiella 
skadeverkningar genom en sårbarhets- och 

(14) Infrastrukturprojekt inom ramen för 
TEN-T-förordningen bör vara resilienta 
mot klimatförändringarnas potentiella 
skadeverkningar genom en sårbarhets- och 
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riskbedömning ur klimatperspektiv, 
inklusive genom relevanta 
anpassningsåtgärder. Projekt för vilka en 
miljökonsekvensbedömning måste 
genomföras bör vara föremål för 
klimatsäkring och integrera kostnaderna 
för växthusgasutsläpp och de positiva 
effekterna av klimatbegränsande åtgärder i 
kostnads-nyttoanalysen. Klimatsäkringen 
bör göras på grundval av senast 
tillgängliga bästa praxis och vägledning18. 
Detta bidrar till att klimatrelaterade risker 
liksom bedömningar av sårbarhet för och 
anpassning till klimatförändringar kan 
integreras i investerings- och 
planeringsbeslut inom ramen för unionens 
budget.

riskbedömning ur klimatperspektiv, 
inklusive genom relevanta 
anpassningsåtgärder. Projekt för vilka en 
miljökonsekvensbedömning måste genomf
öras bör integrera de positiva effekterna 
av klimatbegränsande åtgärder i kostnads-
nyttoanalysen. Detta bidrar till att 
klimatrelaterade risker liksom 
bedömningar av sårbarhet för och 
anpassning till klimatförändringar kan 
integreras i investerings- och 
planeringsbeslut inom ramen för unionens 
budget.

_________________
18 Kommissionens tillkännagivande – om 
teknisk vägledning om klimatsäkring av 
infrastruktur under perioden 2021–2027 
(EUT C 373, 16.9.2021, s. 1).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medlemsstaterna och andra 
projektansvariga bör genomföra 
miljöbedömningar av planer och projekt i 
enlighet med relevant lagstiftning för att 
undvika eller, där så inte är möjligt, mildra 
eller kompensera negativa effekter på 
miljön, såsom uppsplittring av landskapet, 
hårdgörning av marken och luft- och 
vattenföroreningar samt buller, och för att 
effektivt skydda den biologiska 
mångfalden.

(15) Medlemsstaterna, i samarbete med 
regionala och lokala myndigheter och 
andra projektansvariga, bör genomföra 
miljöbedömningar av planer och projekt i 
enlighet med relevant lagstiftning för att 
undvika eller, där så inte är möjligt, mildra 
eller kompensera negativa effekter på 
miljön, såsom uppsplittring av landskapet, 
hårdgörning av marken och luft- och 
vattenföroreningar samt buller, och för att 
effektivt skydda den biologiska 
mångfalden.

Ändringsförslag 12
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Under planerings- och 
anläggningsfasen av projekt av gemensamt 
intresse bör vederbörlig hänsyn tas till 
intressena hos regionala och lokala 
myndigheter samt den allmänhet som 
berörs av dessa projekt.

(16) Under planerings- och 
anläggningsfasen av projekt av gemensamt 
intresse bör vederbörlig hänsyn tas till 
intressena hos regionala och lokala 
myndigheter samt den allmänhet som 
berörs av dessa projekt, med transparenta 
och konsekventa belägg.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Definitionen av det transeuropeiska 
transportnätet bör baseras på en gemensam 
och öppen metod och bör utgöra den 
högsta nivån av infrastrukturplanering 
inom unionen. Det bör vara multimodalt, 
vilket innebär att det bör inbegripa alla 
transportsätt och deras förbindelser samt 
relevanta system för trafikstyrning och 
trafikledning samt hantering av 
reseinformation.

(17) Definitionen av det transeuropeiska 
transportnätet bör baseras på en gemensam 
och öppen metod och bör utgöra den 
högsta nivån av infrastrukturplanering 
inom unionen. Det bör vara multimodalt, 
vilket innebär att det bör inbegripa alla 
transportsätt och deras förbindelser samt 
relevanta system för trafikstyrning och 
trafikledning samt hantering av 
reseinformation, och det bör även 
inbegripa lokala transportförbindelser 
som är typiska för vissa 
terrängförhållanden, exempelvis linbanor 
och insjötransporter.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Utöver tidsfristerna 2030 och 2050 
som redan har införts genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1315/201319 bör 2040 läggas till 
som en mellanliggande tidsfrist för att det 

(19) Utöver tidsfristerna 2030 och 2050 
som redan har införts genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1315/201319 bör 2040 läggas till 
som en mellanliggande tidsfrist för att det 
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utvidgade stomnät som ingår i de 
europeiska transportkorridorerna ska 
överensstämma med denna förordning. 
Samma mellanliggande tidsfrist bör också 
gälla för nya standarder för stomnätet som 
har införts utöver kraven i förordning (EU) 
nr 1315/2013 för att möjliggöra 
nödvändiga investeringar i rätt tid.

utvidgade stomnät som ingår i de 
europeiska transportkorridorerna ska 
överensstämma med denna förordning. 
Samma mellanliggande tidsfrist bör också 
gälla för nya standarder för stomnätet som 
har införts utöver kraven i förordning (EU) 
nr 1315/2013 för att möjliggöra 
nödvändiga investeringar i rätt tid. 
Incitament bör införas för att säkerställa 
att målen för 2030, 2040 och 2050 
uppnås.

_________________ _________________
19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 
december 2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet och om upphävande av 
beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 
20.12.2013, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1315/2013 av 
den 11 december 2013 om unionens 
riktlinjer för utbyggnad av det 
transeuropeiska transportnätet och om 
upphävande av beslut nr 661/2010/EU 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det övergripande nätet bör vara 
tillräckligt utrustat med infrastruktur för 
alternativa bränslen för att säkerställa att 
det effektivt stöder övergången till 
utsläppsfri mobilitet, i linje med de 
milstolpar som fastställs i strategin för 
hållbar och smart mobilitet.

(21) Det övergripande nätet bör vara 
tillräckligt utrustat med infrastruktur för 
alternativa, förnybara och avancerade 
bränslen för att säkerställa att det effektivt 
stöder övergången till utsläppsfri mobilitet, 
i linje med de milstolpar som fastställs i 
strategin för hållbar och smart mobilitet, 
inbegripet tillgänglig teknik på grundval 
av specifika lokala och regionala behov, 
exempelvis vätgasdrivna 
järnvägstransporter för korta och 
medellånga sträckor och i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/94/EU. Samtidigt bör säkra och 
skyddade parkeringsnät med ett 
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heltäckande serviceutbud byggas ut och 
stödjas ekonomiskt med unionsmedel.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Stomnätet har fastställts på 
grundval av en objektiv planeringsmetod. 
Genom denna metod har de viktigaste 
urbana knutpunkterna, hamnarna, 
flygplatserna och gränsövergångsställena 
identifierats. Dessa knutpunkter ska senast 
2030, så långt det är möjligt, 
sammankopplas med multimodala 
förbindelser, förutsatt att de är ekonomiskt 
livskraftiga och genomförbara. Med denna 
metod har man kunnat säkerställa att alla 
medlemsstater är sammanlänkade i 
stomnätet och att de större öarna är 
integrerade i nätet.

(23) Stomnätet har fastställts på 
grundval av en objektiv planeringsmetod. 
Genom denna metod har de viktigaste 
urbana knutpunkterna, hamnarna, 
flygplatserna och gränsövergångsställena 
identifierats. Dessa knutpunkter ska senast 
2030 sammankopplas med multimodala 
förbindelser, förutsatt att de är ekonomiskt 
livskraftiga och genomförbara. Med denna 
metod har man kunnat säkerställa att alla 
medlemsstater är sammanlänkade i 
stomnätet och att de större öarna är 
integrerade i nätet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Stomnätet, med tidsfrist 2030, och 
det utvidgade stomnätet, med tidsfristen 
2040, bör utgöra grunden för ett hållbart 
multimodalt transportnät, och utifrån 
trafikbehoven representera de strategiskt 
viktigaste knutpunkterna och 
förbindelserna i det transeuropeiska 
transportnätet. De bör stimulera 
utvecklingen av hela det övergripande nätet 
och göra det möjligt för unionen att 
koncentrera sina insatser på de delar av det 
transeuropeiska transportnätet som har 
störst europeiskt mervärde, särskilt 
gränsöverskridande sträckor, felande 

(24) Stomnätet, med tidsfrist 2030, och 
det utvidgade stomnätet, med tidsfristen 
2040, bör utgöra grunden för ett hållbart 
multimodalt transportnät, och utifrån 
trafikbehoven representera de strategiskt 
viktigaste knutpunkterna och 
förbindelserna i det transeuropeiska 
transportnätet. De bör stimulera 
utvecklingen av hela det övergripande nätet 
och göra det möjligt för unionen att 
koncentrera sina insatser på de delar av det 
transeuropeiska transportnätet som har 
störst europeiskt mervärde, särskilt 
gränsöverskridande sträckor, felande 
länkar, multimodala förbindelsepunkter 
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länkar, multimodala förbindelsepunkter 
och svåra flaskhalsar.

och svåra flaskhalsar. I detta syfte bör 
integrerade förvaltningsstrukturer, såsom 
de europeiska grupperingarna för 
territoriellt samarbete, främjas för att 
bidra till att påskynda genomförandet av 
de gränsöverskridande delarna av TEN-T.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) TEN-T-nätet bör fullt ut ta hänsyn 
till att utmaningarna för unionens 
regioner är av många olika slag, 
exempelvis specifika geografiska eller 
betydande fysiska begränsningar, t.ex. i 
de yttersta randområdena och andra 
avlägsna områden, öområden, 
randområden och bergsområden samt 
glesbefolkade områden, eller för isolerade 
eller delvis isolerade nät. Alla regioner 
bör ingå i hela stomnätet, det utvidgade 
stomnätet och det övergripande nätet för 
att säkerställa den territoriella 
sammanhållningen i unionen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Undantag från de infrastrukturkrav 
som är tillämpliga på stomnätet, det 
utvidgade stomnätet och det övergripande 
nätet bör vara möjliga endast i 
vederbörligen motiverade fall och på vissa 
villkor. Detta bör omfatta fall där 
investeringar inte kan motiveras eller där 
det finns specifika geografiska eller 
betydande fysiska begränsningar, t.ex. i de 
yttersta randområdena och andra 
randområden, öområden, avlägsna 

(26) Undantag från de infrastrukturkrav 
som är tillämpliga på stomnätet, det 
utvidgade stomnätet och det övergripande 
nätet bör vara möjliga endast i 
vederbörligen motiverade fall och på vissa 
villkor. Sådana undantag bör dock inte 
undergräva rätten till tillgång till 
transportnätet för alla användare, särskilt 
i perifera och glesbefolkade områden, för 
säkerställande av nödvändig infrastruktur 
för viktiga transitpunkter. Detta bör 
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områden och bergsområden samt 
glesbefolkade områden, eller för isolerade 
eller delvis isolerade nät.

omfatta fall där investeringar inte kan 
motiveras eller där det finns specifika 
geografiska eller betydande fysiska 
begränsningar, t.ex. i de yttersta 
randområdena och andra randområden, 
öområden, avlägsna områden och 
bergsområden samt glesbefolkade 
områden, eller för isolerade eller delvis 
isolerade nät.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Det landbaserade infrastrukturnätet, 
som upprättats genom stomnätet, det 
utvidgade stomnätet och det övergripande 
nätet, bör integreras med det 
transeuropeiska transportnätets sjöfartsdel. 
I detta syfte bör ett verkligt hållbart, smart, 
smidigt och resilient europeiskt 
sjöfartsområde skapas. Det bör omfatta alla 
delar av sjöfartsinfrastrukturen som ingår i 
det transeuropeiska transportnätet.

(27) Det landbaserade infrastrukturnätet, 
som upprättats genom stomnätet, det 
utvidgade stomnätet och det övergripande 
nätet, bör integreras med det 
transeuropeiska transportnätets sjöfartsdel. 
I detta syfte bör ett verkligt hållbart, smart, 
smidigt och resilient europeiskt 
sjöfartsområde skapas. Det bör omfatta alla 
delar av sjöfartsinfrastrukturen som ingår i 
det transeuropeiska transportnätet, 
inklusive utveckling av lämpliga 
inlandsområden vid hamnar och 
anslutningar för den sista kilometern via 
järnväg.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Makroregionala strategier är en 
plattform för djupare och bredare 
sektorsövergripande, regional och 
gränsöverskridande samverkan mellan 
unionens medlemsstater och grannländer, 
bland annat när det gäller 
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transportsammanlänkningar och digital 
täckning.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Alla medlemsstater bör prioritera 
projekt av gemensamt intresse inom TEN-
T när det gäller ekonomiskt stöd, 
förenklade förfaranden för offentlig 
upphandling, bygglov, tidsfrister för 
överklaganden, korta betalningsvillkor, 
tydliga kontroll- och 
övervakningsförfaranden.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Projekt av gemensamt intresse för 
vilka det ansöks om unionsfinansiering bör 
dessutom ha genomgått en 
samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys 
enligt en erkänd metod som beaktar alla 
samhällsmässiga, ekonomiska, 
klimatmässiga och miljömässiga fördelar 
och kostnader, även ur ett 
livscykelperspektiv. Analysen av 
klimatmässiga och miljömässiga kostnader 
och fördelar bör grunda sig på den 
miljökonsekvensbedömning som 
genomförts enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/92/EU21.

(36) Projekt av gemensamt intresse för 
vilka det ansöks om unionsfinansiering bör 
dessutom ha genomgått en 
samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys 
enligt en erkänd metod som beaktar alla 
samhällsmässiga, ekonomiska, 
klimatmässiga och miljömässiga fördelar, 
territoriell balans och kostnader, även ur 
ett livscykelperspektiv. Analysen av 
klimatmässiga och miljömässiga kostnader 
och fördelar bör grunda sig på den 
miljökonsekvensbedömning som 
genomförts enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/92/EU21.

_________________ _________________
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/92/EU av den 13 december 2011 om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt (EUT L 26, 
28.1.2012, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/92/EU av den 13 december 2011 om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt (EUT L 26, 
28.1.2012, s. 1).
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Samarbete med tredjeländer, 
inklusive grannländer, är nödvändigt för att 
säkerställa anslutning och 
driftskompatibilitet mellan unionens och 
dessa länders infrastrukturnät. Mot 
bakgrund av detta bör unionen, när så är 
lämpligt, främja projekt av gemensamt 
intresse med dessa länder och bedöma och 
säkerställa att målen och kraven för det 
transeuropeiska transportnätet uppfylls så 
att driftskompatibiliteten i unionens nät 
säkerställs.

(38) Samarbete med tredjeländer, 
inklusive grannländer, är nödvändigt för att 
säkerställa anslutning och 
driftskompatibilitet mellan unionens och 
dessa länders infrastrukturnät. Mot 
bakgrund av detta bör unionen, när så är 
lämpligt, främja projekt av gemensamt 
intresse med dessa länder och bedöma och 
säkerställa att målen och kraven för det 
transeuropeiska transportnätet uppfylls så 
att driftskompatibiliteten i unionens nät 
säkerställs, för att därmed undvika att det 
används för illegal migration.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) En utvidgning av de europeiska 
transportkorridorerna bör genomföras i 
Moldavien och Ukraina i ett stabilt och 
säkert geopolitiskt sammanhang, 
samtidigt som tillräckligt ekonomiskt stöd 
garanteras.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) ERTMS bör byggas ut 
kontinuerligt, inte bara i stomnätet, det 
utvidgade stomnätet och det övergripande 

(42) ERTMS bör byggas ut på ett 
kontinuerligt och synkroniserat sätt, inte 
bara i stomnätet, det utvidgade stomnätet 
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nätet, inklusive de urbana knutpunkterna, 
utan även i fråga om anslutningar till 
multimodala terminaler. Detta kommer att 
möjliggöra ren ERTMS-drift och öka 
järnvägsföretagens affärsnytta.

och det övergripande nätet, inklusive de 
urbana knutpunkterna, utan även i fråga om 
anslutningar till multimodala terminaler. 
Detta kommer att möjliggöra ren ERTMS-
drift och öka järnvägsföretagens 
affärsnytta.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Transport av mer gods och fler 
passagerare med närsjöfart kan ge ett 
betydande bidrag till att minska 
transporternas koldioxidutsläpp. Det 
europeiska sjöfartsområdet bör främjas 
genom att man skapar eller uppgraderar 
närsjöfartsrutter och utvecklar kusthamnar 
och deras inlandsförbindelser för att 
åstadkomma en effektiv och hållbar 
integration med andra transportsätt.

(47) Transport av mer gods och fler 
passagerare med närsjöfart kan ge ett 
betydande bidrag till att minska 
transporternas koldioxidutsläpp. Det 
europeiska sjöfartsområdet bör främjas 
genom att man skapar eller uppgraderar 
närsjöfartsrutter och utvecklar kusthamnar 
och deras inlandsförbindelser för att 
åstadkomma en effektiv och hållbar 
integration med andra transportsätt, med 
faciliteter, undantag och incitament som 
kompenserar bristen på andra 
transportalternativ. I detta sammanhang 
bör projekt som flodtransportkorridoren 
Rhen-Main-Donau, som förbinder Svarta 
havet med Nordsjön, prioriteras eftersom 
intermodala land- och hamnförbindelser 
genom hela denna kanal även skulle ge 
en mångfald sociokulturella fördelar till 
de här regionerna, utöver de ekonomiska.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Vägtransporter i unionen står för tre 
fjärdedelar av de totala godstransporterna 
på land (baserat på utförda tonkilometer) 
och för omkring 90 % av de totala 

(48) Vägtransporter i unionen står för tre 
fjärdedelar av de totala godstransporterna 
på land (baserat på utförda tonkilometer) 
och för omkring 90 % av de totala 
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persontransporterna på land (baserat på det 
totala antalet personkilometer). Med tanke 
på vägtransporternas betydelse och 
åtagandet att förbättra trafiksäkerheten i 
linje med milstolpen i strategin för hållbar 
och smart mobilitet finns det ett behov av 
att förbättra väginfrastrukturen ur 
säkerhetssynpunkt.

persontransporterna på land (baserat på det 
totala antalet personkilometer). Med tanke 
på vägtransporternas betydelse och 
åtagandet att förbättra trafiksäkerheten i 
linje med milstolpen i strategin för hållbar 
och smart mobilitet finns det ett behov av 
att underhålla och förbättra 
väginfrastrukturen ur säkerhetssynpunkt 
för alla användare.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) Vid fastställandet av urbana 
knutpunkter bör särskild uppmärksamhet 
ägnas åt att stödja funktionella 
stadsområden på grund av deras betydelse 
för att skapa samarbete mellan lokala 
myndigheter och samarbetsparter över 
administrativa gränser samt för att stärka 
förbindelserna mellan stad och landsbygd. 
Dessutom bör särskild uppmärksamhet 
ägnas åt trafiktätheten för att förbättra 
förbindelserna mellan urbana 
knutpunkter och omgivande landsbygd 
och förorter och säkerställa en mer 
balanserad territoriell strategi.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 50b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50b) Urbana knutpunkter bör involvera 
europeiska städer i styrningen av TEN-T 
för att minska flaskhalsarna på stadsnivå, 
och stöd bör ges till alla insatser för att 
göra städerna tillgängliga. 
Medlemsstaterna bör vidta snabba och 
ambitiösa åtgärder för att göra städerna 
mer inkluderande, med beaktande av alla 
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värdefulla knutpunkter, och därmed göra 
snabbare framsteg i arbetet mot målen för 
2030 och 2050 för fullbordandet av 
stomnätet och det övergripande nätet.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Medlemsstaterna bör, som stöd till 
planer för hållbar rörlighet i städer, inrätta 
ett nationellt program som syftar till att 
främja användningen av planer för hållbar 
rörlighet i städer och förbättra 
samordningen mellan regioner, städer och 
andra tätorter. Det bör stödja regioner och 
stadsområden med utarbetande av 
högkvalitativa planer för hållbar rörlighet i 
städer och stärka övervakningen och 
utvärderingen av planernas genomförande 
genom lagstiftningsåtgärder, vägledning, 
kapacitetsuppbyggnad, bistånd och 
eventuellt ekonomiskt stöd.

(52) Medlemsstaterna bör, som stöd till 
planer för hållbar rörlighet i städer, inrätta 
ett nationellt program som syftar till att 
främja användningen av planer för hållbar 
rörlighet i städer och förbättra 
samordningen mellan regioner, städer och 
andra tätorter. Det bör stödja regioner, 
städer och funktionella stadsområden med 
utarbetande av högkvalitativa planer för 
hållbar rörlighet i städer och stärka 
övervakningen och utvärderingen av 
planernas genomförande genom 
lagstiftningsåtgärder, vägledning, 
kapacitetsuppbyggnad, bistånd och 
eventuellt ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Uppdraget om klimatneutrala och 
smarta städer, som inrättades inom 
ramprogrammet Horisont Europa, syftar till 
att ha 100 klimatneutrala städer i unionen 
senast 2030. De städer som ingår i 
uppdraget kommer att fungera som 
förebilder för andra i fråga om experiment 
och innovation fram till 2050.

(53) Uppdraget om klimatneutrala och 
smarta städer, som inrättades inom 
ramprogrammet Horisont Europa, syftar till 
att ha 100 klimatneutrala städer i unionen 
senast 2030. De städer som ingår i 
uppdraget kommer att fungera som 
förebilder för andra i fråga om experiment 
och innovation fram till 2050. Med tanke 
på att det tagits emot så väl i hela unionen 
bör ett nytt uppdrag för klimatneutrala 
och smarta städer inledas, inom ramen 
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för samma program, med nya städer och 
en generösare budget.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Multimodala digitala 
mobilitetstjänster bidrar till att förbättra 
integreringen av de olika transportsätten 
genom att kombinera flera 
transportalternativ till ett enda. Deras 
vidareutveckling bör bidra till gradvisa 
beteendeförändringar i riktning mot de 
mest hållbara transportsätten, dvs. 
kollektivtrafik och aktiva transportsätt som 
att gå och cykla.

(54) Multimodala digitala 
mobilitetstjänster bidrar till att förbättra 
integreringen av de olika transportsätten 
genom att kombinera flera 
transportalternativ till ett enda. Deras 
vidareutveckling bör garanteras även i de 
perifera områdena och bör där så är 
möjligt bidra till gradvisa 
beteendeförändringar i riktning mot de 
mest hållbara transportsätten, dvs. 
kollektivtrafik och aktiva transportsätt som 
att gå och cykla.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Det transeuropeiska transportnätet 
bör utgöra grunden för en storskalig 
användning av ny teknik och innovation, 
t.ex. för 5G-infrastruktur, som kan bidra till 
att öka den totala effektiviteten i den 
europeiska transportsektorn och ha 
kapaciteten att möjliggöra skyddade 
passagerarflöden med hjälp av effektiva 
medel, göra kollektivtrafik eller 
miljövänligare transportmedel mer 
attraktiva för passagerarna och minska 
transportsektorns koldioxidavtryck. Detta 
kommer att bidra till målen för den 
europeiska gröna given och samtidigt bidra 
till målet att öka energitryggheten i 
unionen. För att uppnå dessa mål bör 
tillgången till alternativa bränslen och 

(58) Det transeuropeiska transportnätet 
bör utgöra grunden för en storskalig 
användning av ny teknik och innovation, 
t.ex. för digital infrastruktur, 5G-
infrastruktur och sakernas internet, som 
kan bidra till att öka den totala 
effektiviteten i den europeiska 
transportsektorn och ha kapaciteten att 
möjliggöra skyddade passagerarflöden med 
hjälp av effektiva medel, göra 
kollektivtrafik eller miljövänligare 
transportmedel mer attraktiva för 
passagerarna och minska transportsektorns 
koldioxidavtryck. Detta kommer att bidra 
till målen för den europeiska gröna given 
och samtidigt bidra till målet att öka 
energitryggheten i unionen. För att uppnå 
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åtföljande infrastruktur förbättras i hela det 
transeuropeiska transportnätet.

dessa mål bör tillgången till alternativa 
bränslen och åtföljande infrastruktur 
förbättras i hela det transeuropeiska 
transportnätet.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Ett tillräckligt antal snabba 
laddningspunkter för lätta och tunga fordon 
som är tillgängliga för allmänheten bör 
installeras i hela det transeuropeiska 
transportnätet. Detta mål bör säkerställa 
fullständig gränsöverskridande 
konnektivitet och möjliggöra trafik med 
elfordon i hela unionen. Avståndsbaserade 
mål för det transeuropeiska transportnätet 
enligt definitionen i förordning (EU) [...] 
[om utbyggnad av infrastruktur för 
alternativa bränslen] ska säkerställa en 
tillräcklig minsta täckning med 
laddningspunkter i unionens huvudvägnät.

(59) Ett tillräckligt antal snabba 
laddningspunkter för lätta och tunga fordon 
som är tillgängliga för allmänheten bör 
installeras i hela det transeuropeiska 
transportnätet. Detta mål bör säkerställa 
fullständig gränsöverskridande 
konnektivitet och möjliggöra trafik med 
elfordon i hela unionen. Avståndsbaserade 
mål för det transeuropeiska transportnätet 
enligt definitionen i förordning (EU) [...] 
[om utbyggnad av infrastruktur för 
alternativa bränslen] ska säkerställa en 
tillräcklig täckning med laddningspunkter i 
unionens vägnät, inbegripet områden med 
geografiska och demografiska 
utmaningar och de yttersta 
randområdena.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59a) Starka och intelligenta 
elförsörjningsnät bör stödjas för att 
möjliggöra snabbladdningsstationer längs 
TEN-T-korridorerna.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 62
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Med beaktande av erfarenheterna 
av krishantering under covid-19-
pandemin25 och för att undvika 
trafikstörningar och oförutsedda händelser 
i framtiden bör medlemsstaterna när de 
planerar infrastruktur ta hänsyn till 
transportinfrastrukturens skydd och 
resiliens mot klimatförändringar, naturliga 
faror, katastrofer orsakade av människan 
och andra störningar som påverkar 
unionens transportsystems funktion. I detta 
syfte bör de europeiska 
transportkorridorerna även omfatta viktiga 
alternativa linjer som kan användas vid 
trafikstockningar eller andra problem på de 
huvudsträckorna. Dessutom kan 
transportsätten tack vare sin multimodala 
karaktär ersätta varandra i nödsituationer.

(62) Med beaktande av erfarenheterna 
av krishantering under covid-19-
pandemin25 och för att undvika 
trafikstörningar och oförutsedda händelser 
i framtiden bör medlemsstaterna när de 
planerar infrastruktur ta hänsyn till 
transportinfrastrukturens skydd och 
resiliens mot klimatförändringar, naturliga 
faror, katastrofer orsakade av människan 
och andra störningar som påverkar 
unionens transportsystems funktion. 
Kommissionen bör inrätta en permanent 
och automatisk mekanism för aktivering 
av ”gröna körfält” längs det 
transeuropeiska transportnätets inre 
gränser och uppmana de berörda 
medlemsstaterna och regionerna att 
konsekvent ange prioriterade 
transitpunkter som inte omfattas av några 
restriktioner. I detta syfte bör de 
europeiska transportkorridorerna även 
omfatta viktiga alternativa linjer som kan 
användas vid trafikstockningar eller andra 
problem på de huvudsträckorna. Dessutom 
kan transportsätten tack vare sin 
multimodala karaktär ersätta varandra i 
nödsituationer.

_________________ _________________
25 Meddelande om genomförandet av gröna 
körfält enligt riktlinjerna för 
gränsförvaltningsåtgärder för att skydda 
folkhälsan och säkerställa tillgången på 
varor och viktiga tjänster (C(2020) 1897 
final) (EUT C 96 I, 24.3.2020, s.1) och 
Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet och 
rådet av den 28 oktober 2020 om 
uppgradering av de gröna körfälten för 
transport för att hålla igång ekonomin 
under de nya utbrotten av covid-19-
pandemin (COM(2020) 685 final).

25 Meddelande om genomförandet av gröna 
körfält enligt riktlinjerna för 
gränsförvaltningsåtgärder för att 
skydda folkhälsan och säkerställa 
tillgången på varor och viktiga tjänster 
(C(2020) 1897 final) (EUT C 96 I, 
24.3.2020, s.1) och Meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet och rådet av 
den 28 oktober 2020 om uppgradering av 
de gröna körfälten för transport för att hålla 
igång ekonomin under de nya utbrotten 
av covid-19-pandemin (COM(2020) 685 
final).
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Motivering

Den centrala principen för gröna körfält är att säkerställa att leveranskedjorna på den inre 
marknaden fungerar kontinuerligt och att undvika uteblivna leveranser för regioner och 
företag.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Deltagande av företag, inklusive 
sådana som ägs eller kontrolleras av en 
fysisk person från ett tredjeland eller ett 
företag från ett tredjeland, och även sådana 
som är etablerade i ett tredjeland, kan 
påskynda förverkligandet av det 
transeuropeiska transportnätet. Under 
särskilda omständigheter kan dock 
deltagande eller bidrag från företag som 
ägs eller kontrolleras av en fysisk person 
från ett tredjeland eller ett företag från ett 
tredjeland i projekt av gemensamt intresse 
äventyra säkerheten och den allmänna 
ordningen i EU. Utan att det påverkar 
samarbetsmekanismen enligt förordning 
(EU) 2019/45226, och för att komplettera 
denna, krävs större medvetenhet om sådant 
deltagande eller bidrag för att offentliga 
myndigheter ska kunna ingripa om det 
visar sig att det sannolikt kommer att 
påverka säkerheten eller den allmänna 
ordningen i unionen och deltagandet eller 
bidraget inte omfattas av förordning (EU) 
2019/452.

(63) Deltagande av företag, inklusive 
sådana som ägs eller kontrolleras av en 
fysisk person från ett tredjeland eller ett 
företag från ett tredjeland, och även sådana 
som är etablerade i ett tredjeland, kan 
påskynda förverkligandet av det 
transeuropeiska transportnätet. Under 
särskilda omständigheter kan dock 
deltagande eller bidrag från företag som 
ägs eller kontrolleras av en fysisk person 
från ett tredjeland eller ett företag från ett 
tredjeland eller med offentligt eller statligt 
deltagande från ett tredjeland i projekt av 
gemensamt intresse äventyra säkerheten 
och den allmänna ordningen i EU. Utan att 
det påverkar samarbetsmekanismen enligt 
förordning (EU) 2019/45226, och för att 
komplettera denna, krävs större 
medvetenhet om sådant deltagande eller 
bidrag för att offentliga myndigheter ska 
kunna ingripa om det visar sig att det 
sannolikt kommer att påverka säkerheten 
eller den allmänna ordningen i unionen och 
deltagandet eller bidraget inte omfattas av 
förordning (EU) 2019/452.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 
2019 om upprättande av en ram för 
granskning av utländska 
direktinvesteringar i unionen (EUT L 79I , 
21.3.2019, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 
2019 om upprättande av en ram för 
granskning av utländska 
direktinvesteringar i unionen (EUT L 79I, 
21.3.2019, s. 1).
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) Europeiska transportkorridorer bör 
bidra till att utveckla infrastrukturen för det 
transeuropeiska transportnätet på ett sådant 
sätt att man tar itu med flaskhalsar, 
utvecklar gränsöverskridande förbindelser 
och förbättrar effektivitet och hållbarhet. 
De bör bidra till sammanhållningen genom 
förbättrat territoriellt samarbete. De bör 
dessutom vara inriktade på bredare 
transportpolitiska mål och underlätta 
driftskompatibilitet, integrering av 
transportsätt och multimodala transporter. 
Korridormodellen bör vara öppen och 
tydlig och förvaltningen av sådana 
korridorer bör inte leda till ytterligare 
administrativa bördor eller kostnader.

(66) Europeiska transportkorridorer bör 
bidra till att utveckla infrastrukturen för det 
transeuropeiska transportnätet på ett sådant 
sätt att man tar itu med flaskhalsar, 
säkerställer gränsöverskridande 
förbindelser och förbättrar effektivitet och 
hållbarhet. De bör bidra till 
sammanhållningen genom att förbättra 
territoriellt samarbete genom en nedifrån 
och upp-strategi som tar hänsyn till 
lokalsamhällenas och de lokala och 
regionala myndigheternas behov. De bör 
dessutom vara inriktade på bredare 
transportpolitiska mål och underlätta 
driftskompatibilitet, integrering av 
transportsätt och multimodala transporter, 
samtidigt som man tar geografiska 
hänsyn. Korridormodellen bör vara öppen 
och tydlig och förvaltningen av sådana 
korridorer bör inte leda till ytterligare 
administrativa bördor eller kostnader. Det 
är dock lämpligt att betona vikten av att 
säkra ytterligare finansiella medel från 
den fleråriga budgetramen, eftersom de 
medel som anslagits inom ramen för 
Fonden för ett sammanlänkat Europa inte 
är tillräckliga för fullbordandet av 
stomnätet och det övergripande nätet. 
Detta är också nödvändigt med tanke på 
den ekonomiska börda som redan bärs av 
nationella, lokala och regionala 
myndigheter för underhåll och utveckling 
av nätet.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 67a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(67a) Inom ramen för denna 
samordning och i avsaknad av hållbara 
logistiska och modala alternativ bör 
kommissionen avråda medlemsstaterna 
från alla typer av unilaterala 
gränsblockeringar längs nätet och i 
synnerhet vid centrala knutpunkter, för 
att undvika att transporter blockeras vid 
gränserna.

Motivering

För att säkerställa den inre marknadens funktion, med tanke på gods- och 
persontransporternas och logistikens strategiska roll som nödvändig motor för inhemsk 
försörjning och för den fria rörligheten för varor i hela EU, är det viktigt att hindra 
unilaterala trafikbegränsande åtgärder och nödvändigt att stärka styrningsinstrumenten för 
TEN-T för att undvika att blockera gränspassager vid stomnätsknutpunkterna och säkerställa 
samordnad aktivering och hantering av alternativa järnvägs- och vägrutter.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För att uppnå målen för det 
transeuropeiska transportnätet, särskilt när 
det gäller utfasning av fossila bränslen och 
digitalisering av unionens transportsystem, 
krävs ett robust regelverk. 
Medlemsstaterna bör genomföra ambitiösa 
reformer för att ta itu med de utmaningar 
för hållbara transporter som identifierats i 
den europeiska planeringsterminen. 
Faciliteten för återhämtning och resiliens 
stöder både reformer och investeringar för 
att göra transporterna mer hållbara, minska 
utsläppen och förbättra säkerheten och 
effektiviteten. Relevanta åtgärder för detta 
ingår i godkända planer för återhämtning 
och resiliens.

(73) För att uppnå målen för det 
transeuropeiska transportnätet, särskilt när 
det gäller utfasning av fossila bränslen och 
digitalisering av unionens transportsystem, 
krävs ett robust regelverk. 
Medlemsstaterna bör genomföra ambitiösa 
reformer för att ta itu med de utmaningar 
för hållbara transporter som identifierats i 
den europeiska planeringsterminen. 
Faciliteten för återhämtning och resiliens 
stöder både reformer och investeringar för 
att göra transporterna mer hållbara, minska 
utsläppen och förbättra säkerheten och 
effektiviteten. Det behövs finansiella och 
icke-finansiella stödinstrument, såsom 
specifika budgetanslag inom Fonden för 
ett sammanlänkat Europa för att hjälpa 
lokala och regionala myndigheter att 
uppfylla de nya krav som gäller för 
urbana knutpunkter. Relevanta åtgärder 
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för detta ingår i godkända planer för 
återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) urban knutpunkt: ett stadsområde 
där delar av det transeuropeiska 
transportnätets transportinfrastruktur, 
såsom hamnar, inbegripet 
passagerarterminaler, flygplatser, 
järnvägsstationer, bussterminaler, 
logistikplattformar, logistikanläggningar 
och godsterminaler i och utanför 
stadsområdet, är anslutna till andra delar av 
denna infrastruktur och till infrastrukturen 
för regional och lokal trafik.

f) urban knutpunkt: ett stadsområde 
där delar av det transeuropeiska 
transportnätets transportinfrastruktur, 
såsom hamnar, inbegripet 
passagerarterminaler, flygplatser, 
järnvägsstationer, bussterminaler, 
logistikplattformar, logistikanläggningar 
och godsterminaler i och utanför 
stadsområdet, inbegripet tillhörande 
funktionella stadsområden, är anslutna till 
andra delar av denna infrastruktur och till 
infrastrukturen för regional och lokal 
trafik.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) isolerat nät, en medlemsstats 
järnvägsnät eller del därav med en spårvidd 
som skiljer sig från nominell spårvidd 
enligt europeisk standard (1435 mm), där 
vissa större investeringar i infrastruktur 
inte kan motiveras av lönsamhetsskäl med 
anledning av det aktuella nätets särdrag, 
på grund av dess geografiska isolering 
eller perifera läge.

g) isolerat nät: en medlemsstats 
järnvägsnät eller del därav med en spårvidd 
som skiljer sig från nominell spårvidd 
enligt europeisk standard (1435 mm), där 
vissa större investeringar i infrastruktur 
inte kan motiveras såvida inte de är 
inriktade på konvergens med europeisk 
standard.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det transeuropeiska transportnätet 
ska stärka den sociala, ekonomiska och 
territoriella sammanhållningen inom 
unionen och bidra till inrättandet av ett 
gemensamt europeiskt transportområde 
som är hållbart, effektivt och resilient och 
som ger större fördelar för sina användare 
och stöder tillväxt för alla. Det ska uppvisa 
ett europeiskt mervärde genom att bidra till 
de fastställda målen inom följande fyra 
kategorier:

2. Det transeuropeiska transportnätet 
ska stärka den sociala, ekonomiska och 
territoriella sammanhållningen inom 
unionen och bidra till inrättandet av ett 
gemensamt europeiskt transportområde 
som är hållbart, effektivt och resilient och 
som ger större fördelar för sina användare 
och stöder tillväxt för alla och ger 
omfattande konnektivitet såväl 
transnationellt som lokalt eller regionalt. 
Det ska uppvisa ett europeiskt mervärde 
genom att bidra till de fastställda målen 
inom följande fyra kategorier:

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) möjliggöra en ökad användning av 
mer hållbara transportsätt, bland annat 
genom fortsatt utveckling av ett 
järnvägsnät för långväga persontrafik med 
höghastighetståg, ett fullt driftskompatibelt 
järnvägsnät för godstransporter och ett 
tillförlitligt nät för transport på inre 
vattenvägar och närsjöfart i hela unionen,

ii) möjliggöra en ökad användning av 
mer hållbara transportsätt, bland annat 
genom fortsatt utveckling av ett 
järnvägsnät för långväga persontrafik med 
höghastighetståg, ett fullt driftskompatibelt 
järnvägsnät för godstransporter och ett 
tillförlitligt nät för transport på inre 
vattenvägar, även på insjöar, och 
närsjöfart i hela unionen,

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) tillgänglighet och konnektivitet för 
alla regioner i unionen, inklusive de 
yttersta randområdena och andra 
randområden, öområden, avlägsna 

i) förbättrad tillgänglighet och 
konnektivitet för alla regioner i unionen, 
inklusive de yttersta randområdena och 
andra randområden, öområden, avlägsna 



AD\1268190SV.docx 29/53 PE736.359v02-00

SV

områden och bergsområden liksom glest 
befolkade områden,

områden och bergsområden liksom glest 
befolkade områden,

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minskade skillnader mellan 
medlemsstaterna i fråga om 
infrastrukturkvalitet,

ii) minskade skillnader mellan 
medlemsstaterna i fråga om 
infrastrukturkvalitet, särskilt mellan stads- 
och industriområden, yttersta 
randområden, unionens gränsområden 
och andra avlägsna områden, 
landsbygdsområden, bergsområden och 
öar liksom glesbefolkade områden,

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) effektiv samordning av och 
sammanlänkning mellan 
transportinfrastruktur för fjärrtrafik 
respektive regional och lokal trafik samt 
transporttjänster i urbana knutpunkter, för 
både passagerar- och godstransporter,

iii) effektiv samordning av och 
sammanlänkning mellan 
transportinfrastruktur för fjärrtrafik 
respektive regional och lokal trafik samt 
transporttjänster i urbana knutpunkter, i 
områden i inlandet, vid kusterna och i 
bergen, för både passagerar- och 
godstransporter,

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) förbättrad konnektivitet mellan 
medlemsstater och med angränsande 
tredjeländer, särskilt transitländer, genom 
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att förbättra och komplettera de 
gränsöverskridande sträckor som är 
nödvändiga för att stomnätskorridorerna 
ska fungera fullt ut.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) driftskompatibilitet mellan 
nationella, regionala och lokala 
transportnät,

iii) sammodalitet och 
driftskompatibilitet mellan nationella, 
regionala och lokala transportnät,

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) att säkerställa standarder av hög 
kvalitet, inklusive tjänstekvalitet, som ger 
användarna skydd och säkerhet i fråga om 
både person- och godstransporter,

ii) att säkerställa standarder av hög 
kvalitet, inklusive tjänstekvalitet, som ger 
användarna skydd och säkerhet i fråga om 
både person- och godstransporter, och 
kvalitet på underhållet av nätet, särskilt 
regionalt och lokalt, 

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d – led via (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) att inrätta lämplig infrastruktur 
för tillträde till gränsöverskridande 
sträckor.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d – led vib (nytt)



AD\1268190SV.docx 31/53 PE736.359v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vib) att förbättra konnektiviteten för 
godstransporter mellan isolerade 
produktionsdistrikt och områden med hög 
befolkningstäthet, i syfte att främja 
effektiv logistik och kortare transport- och 
distributionstider.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Optimerad integrering och 
sammanlänkning av infrastruktur.

b) Optimerad integrering och 
sammanlänkning av infrastruktur både på 
unionsnivå och med tredjeländer samt för 
gränsöverskridande förbindelser och 
transitförbindelser.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Utbyggnad av säkra och skyddade 
parkeringsfaciliteter och heltäckande 
tjänster för förare och resenärer.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det övergripande nätet ska bestå av 
all befintlig och planerad 
transportinfrastruktur i det transeuropeiska 
transportnätet samt av åtgärder för att 
främja en effektiv samt socialt och 

2. Det övergripande nätet ska bestå av 
all befintlig och planerad 
transportinfrastruktur i det transeuropeiska 
transportnätet samt av åtgärder för att 
främja en effektiv och hållbar användning 
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miljömässigt hållbar användning av denna 
infrastruktur.

av denna infrastruktur vad gäller 
ekonomisk, social, territoriell och 
miljömässig sammanhållning.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stomnätet och det utvidgade 
stomnätet ska bestå av de delar i det 
transeuropeiska transportnätet vars 
utveckling ska prioriteras för att uppnå 
målen för utvecklingen av det 
transeuropeiska transportnätet.

3. Stomnätet och det utvidgade 
stomnätet ska bestå av de delar i det 
transeuropeiska transportnätet vars 
utveckling ska prioriteras för att uppnå 
målen för utvecklingen av det 
transeuropeiska transportnätet. 
Medlemsstater ska koppla samman 
stomnätet och de utvidgade näten med de 
nationella, regionala och lokala 
mobilitetsnäten.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett projekt av gemensamt intresse 
omfattar hela dess cykel, inklusive 
genomförbarhetsstudier och 
tillståndsförfaranden, anläggning, drift och 
utvärdering.

3. Ett projekt av gemensamt intresse 
omfattar hela dess cykel, inklusive 
genomförbarhetsstudier och 
tillståndsförfaranden, anläggning, 
drift, underhåll, tillsyn och utvärdering.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom en 
genomförandeakt kräva att 
medlemsstaterna inrättar en enda enhet för 
planering och ledning av 

5. Kommissionen får genom en 
genomförandeakt kräva att 
medlemsstaterna inrättar en enda enhet för 
planering, ledning och underhåll av 
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gränsöverskridande infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse. Den berörda 
europeiska samordnaren ska ha 
observatörsstatus i denna enda enhets 
styrelse eller tillsynsråd eller båda.

gränsöverskridande infrastrukturprojekt av 
gemensamt intresse. Den berörda 
europeiska samordnaren ska ha 
observatörsstatus i denna enda enhets 
styrelse eller tillsynsråd eller båda.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) slutföra infrastrukturerna för 
anslutning till gränsöverskridande avsnitt, 
inbegripet kompletterande arbeten och 
stöd för konnektivitet med tredjeländer,

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) underlätta transport på inre 
vattenvägar till och från tredjeländer,

f) underlätta transport på inre 
vattenvägar till och från tredjeländer och i 
synnerhet, i förekommande fall, 
insjötransport i gränsområden,

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) säkerställa att principen om 
territoriell kontinuitet tillämpas effektivt 
på ö-regioner och att 
konnektivitetsklyftan åtgärdas genom 
ökad tillgång till tjänster och förbindelser 
och lämpliga åtgärder som gynnar både 
bofasta och turister,
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) säkerställa en optimal integrering 
av och driftskompatibilitet mellan olika 
transportsätt,

c) säkerställa en optimal integrering 
av och driftskompatibilitet mellan olika 
transportsätt, särskilt mellan 
stadsområden och tätbefolkade områden, 
områden av ekonomiskt intresse och 
randområden, kustområden, öar och 
bergsområden,

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) bygga bort felande länkar och 
avlägsna flaskhalsar, särskilt på 
gränsöverskridande sträckor,

d) bygga bort felande länkar, avlägsna 
flaskhalsar och slutföra 
anslutningsinfrastruktur, särskilt på 
gränsöverskridande sträckor,

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) upprätthålla driften av befintlig 
infrastruktur och förbättra eller upprätthålla 
dess kvalitet i fråga om säkerhet, skydd, 
transportsystemets och 
transportverksamhetens effektivitet, 
resiliens mot klimatförändringar och 
katastrofer, miljöprestanda och 
trafikflödenas kontinuitet,

g) upprätthålla driften av befintlig 
infrastruktur och förbättra eller upprätthålla 
dess kvalitet i fråga om säkerhet, skydd, 
transportsystemets och 
transportverksamhetens effektivitet, säkra 
och skyddade parkeringar, resiliens mot 
klimatförändringar och katastrofer, 
miljöprestanda och trafikflödenas 
kontinuitet,

Ändringsförslag 66
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bidra till minskade utsläpp från 
transporter och ökad energitrygghet genom 
att främja användningen av utsläppsfria 
fordon och fartyg samt förnybara och 
koldioxidsnåla bränslen genom utbyggnad 
av motsvarande infrastruktur för alternativa 
bränslen,

a) bidra till minskade utsläpp från 
transporter och ökad energitrygghet genom 
att främja användningen av utsläppsfria 
fordon och fartyg samt förnybara och 
koldioxidsnåla bränslen genom utbyggnad 
av motsvarande infrastruktur för 
alternativa, förnybara och avancerade 
bränslen,

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) säkerställa fördelar för 
medborgare och företag genom att 
erbjuda en konnektivitet som fungerar för 
produktion och utveckling samt för 
skapande av arbetstillfällen, särskilt i 
regioner med större problem vad gäller 
tillgänglighet och förbindelser och 
därmed större svårigheter att utnyttja den 
inre marknaden och vara 
konkurrenskraftiga,

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) minska stadsområdens exponering 
för negativa effekter av förbipasserande 
järnvägs- och vägtransport,

b) minska städers och funktionella 
stadsområdens exponering för negativa 
effekter av förbipasserande järnvägs- och 
vägtransport,
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) förbättra den ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållningen, 
särskilt främjande av konnektivitet till 
glest befolkade områden, avlägsna 
områden, landsbygdsområden, öar, 
bergsområden och de yttersta 
randområdena,

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 13 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utveckling av ett säkert och skyddat 
vägnät med tillräcklig infrastruktur för 
alternativa bränslen,

d) utveckling av ett säkert och skyddat 
vägnät med tillräcklig infrastruktur för 
säkra och skyddade parkeringar och för 
alternativa bränslen,

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 13 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) integrering av IKT-infrastruktur, 
särskilt e-biljettförsäljning, och rörlighet 
som en tjänst för alla transportsätt som 
använder stomnätet, det utvidgade och det 
övergripande nätet och deras förbindelser 
med nationella, regionala och lokala nät.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Spårvidd 1 435 mm för nya 
järnvägslinjer, utom i de fall där den nya 
linjen är en utvidgning av ett nät som har 
en annan spårvidd och är isolerat från 
unionens huvudsakliga järnvägslinjer.

b) Spårvidd 1 435 mm för nya 
järnvägslinjer.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) På begäran av en medlemsstat får i 
vederbörligen motiverade fall andra 
undantag beviljas av kommissionen genom 
genomförandeakter med avseende på de 
krav som avses i punkt 2. Varje begäran 
om undantag ska grundas på en 
samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys 
och en bedömning av inverkan på 
driftskompatibiliteten. Ett undantag ska 
uppfylla kraven i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2016/79758 och vara 
föremål för samordning och 
överenskommelse med en eller flera 
angränsande medlemsstater om så är 
tillämpligt.

b) På begäran av en medlemsstat får i 
vederbörligen motiverade fall andra 
undantag beviljas av kommissionen genom 
genomförandeakter med avseende på de 
krav som avses i punkt 2. Varje begäran 
om undantag ska grundas på en 
samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys 
och en bedömning av inverkan på 
driftskompatibiliteten och användningen 
av innovativ teknik som vätgas. Ett 
undantag ska uppfylla kraven i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/79758 och vara föremål för 
samordning och överenskommelse med en 
eller flera angränsande medlemsstater om 
så är tillämpligt.

__________________ __________________
58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om 
driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet 
inom Europeiska unionen (EUT L 138, 
26.5.2016, s. 44).

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om 
driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet 
inom Europeiska unionen (EUT L 138, 
26.5.2016, s. 44).

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – led a – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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När kommissionen fastställer 
referensnivåerna för vattenstånd ska den ta 
hänsyn till de krav som fastställs i 
internationella konventioner och i avtal 
som ingåtts mellan medlemsstaterna.

När kommissionen fastställer 
referensnivåerna för vattenstånd ska den ta 
hänsyn till de krav som fastställs i 
internationella konventioner och i avtal 
som ingåtts mellan medlemsstaterna och 
relevanta berörda parter.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 23 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Främjande av hållbara, säkra och 
skyddade transporter på inre vattenvägar, 
även inom urbana knutpunkter.

c) Främjande av hållbara, säkra och 
skyddade multimodala transporter på inre 
vattenvägar, även inom urbana 
knutpunkter.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 23 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Främjande och utarbetande av 
åtgärder för att förbättra miljöprestandan 
hos transporter på inre vattenvägar och 
deras transportinfrastruktur, inklusive 
utsläppsfria och utsläppssnåla fartyg, och 
åtgärder för att minska påverkan på 
vattenförekomster och vattenberoende 
biologisk mångfald, i enlighet med 
tillämpliga krav enligt unionslagstiftningen 
eller relevanta internationella avtal.

e) Främjande och utarbetande av 
åtgärder för att förbättra miljöprestandan 
hos transporter på inre vattenvägar och 
deras transportinfrastruktur, inklusive 
fartyg som använder alternativa, 
förnybara och avancerade bränslen, och 
åtgärder för att minska påverkan på 
vattenförekomster och vattenberoende 
biologisk mångfald, i enlighet med 
tillämpliga krav enligt unionslagstiftningen 
eller relevanta internationella avtal.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 27 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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b) Nyanläggning eller uppgradering av 
grundläggande hamninfrastruktur, t.ex. inre 
bassänger, kajväggar, kajplatser, bryggor, 
dockor, vallar, återfyllning och 
landåtervinning.

b) Nyanläggning, underhåll eller 
uppgradering av grundläggande 
hamninfrastruktur, t.ex. inre bassänger, 
kajväggar, kajplatser, bryggor, dockor, 
vallar, återfyllning och landåtervinning.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 27 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Utbyggnad av driftskapaciteten 
inom och utanför hamnområdet, med 
nära koppling till miljöskydd och rättsliga 
villkor för nybyggnationer.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vägarna utformas, byggs eller 
uppgraderas och underhålls med högsta 
möjliga miljöskyddsnivå, t.ex. genom tyst 
vägbeläggning och uppsamling, behandling 
och utsläpp av ytvatten.

c) Vägarna utformas, byggs eller 
uppgraderas och underhålls med de bästa 
materialen vad gäller resurseffektivitet, 
miljövänlighet och klimatsäkerhet, t.ex. 
genom tyst vägbeläggning och uppsamling, 
behandling och utsläpp av ytvatten.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 31 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Införande av innovativ teknik för 
att förbättra kontrollen av efterlevnaden av 
unionens rättsliga ram för vägtransporter, 
inklusive smarta och automatiserade 
verktyg för efterlevnad och 
kommunikationsinfrastruktur för 5G.

c) Införande av innovativ teknik för 
att förbättra kontrollen av efterlevnaden av 
unionens rättsliga ram för vägtransporter, 
inklusive smarta och automatiserade 
verktyg för efterlevnad, 
kommunikationsinfrastruktur för 5G och 
sakernas internet.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 31 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Förbättring av förbindelserna 
mellan stadsområden och tätbefolkade 
områden och inlandsområden och 
glesbefolkade områden, samtidigt som 
tillräcklig säkerhet och underhåll av 
anslutande sträckor säkerställs.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samråda med 
speditörer, transport- och logistikoperatörer 
som är verksamma på deras respektive 
territorium. De ska ta hänsyn till resultaten 
av samrådet i sin analys.

Medlemsstaterna ska samråda med lokala 
och regionala myndigheter med ansvar 
för urbana knutpunkter, speditörer, 
transport- och logistikoperatörer som är 
verksamma på deras respektive territorium. 
De ska ta hänsyn till resultaten av samrådet 
i sin analys. 

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De är senast den 31 december 2030 
utrustade med minst en laddningsstation 
enligt definitionen i artikel 2.43 i 
förordning (EU) [...] [om utbyggnad av 
infrastruktur för alternativa bränslen] som 
är avsedd för tunga fordon.

b) De är senast den 31 december 2030 
utrustade med minst en tanknings- och 
laddningsstation enligt definitionen i 
artikel 2.43 i förordning (EU) [...] [om 
utbyggnad av infrastruktur för alternativa 
bränslen] som är avsedd för tunga fordon.
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Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 38 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Underlättande av 
sammanlänkningar mellan olika 
transportsätt.

a) Underlättande av 
sammanlänkningar mellan olika 
transportsätt och fullbordande dels av 
förbindelser mellan multimodala 
plattformar, flygplats- och 
hamnknutpunkter och inlandsområden 
till kusthamnar, dels av tillhörande 
förbindelser för den sista kilometern 
mellan och genom dessa anslutnings- och 
transitpunkter.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De urbana knutpunkterna i det 
transeuropeiska transportnätet förtecknas i 
bilaga II.

2. De urbana knutpunkterna i det 
transeuropeiska transportnätet förtecknas i 
bilaga II. Förteckningen får fyllas på efter 
en ordentlig miljömässig, ekonomisk och 
riskrelaterad bedömning och 
godkännande av medlemsstaten och dess 
relevanta nationella, regionala och lokala 
intressenter.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 40 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Antagande av en plan för hållbar 
rörlighet i städer (SUMP) i linje med bilaga 
V som särskilt omfattar åtgärder för att 
integrera de olika transportsätten, främja 
effektiv utsläppsfri mobilitet, inklusive 
hållbar och utsläppsfri stadslogistik, 

i) Antagande och offentliggörande av 
en plan för hållbar rörlighet i städer 
(SUMP) i linje med bilaga V som särskilt 
omfattar åtgärder för att integrera de olika 
transportsätten, främja effektiv utsläppsfri 
mobilitet, inklusive hållbar och utsläppsfri 
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minska luft- och bullerföroreningar och 
som tar hänsyn till de långväga 
transeuropeiska transportflödena.

stadslogistik, minska luft- och 
bullerföroreningar och som tar hänsyn till 
de långväga transeuropeiska 
transportflödena, för en kostnads- och 
nyttoanalys vad gäller tillgänglighet och 
överkomlighet för användare av olika 
transportslag.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 40 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) För persontransporter: Hållbar, 
smidig och säker sammanlänkning mellan 
järnväg, väg, luftfart, aktiva transportsätt 
och, i förekommande fall, infrastruktur för 
inre vattenvägar och sjöfart.

i) För persontransporter: Hållbar, 
smidig och säker sammanlänkning mellan 
järnväg, väg, luftfart, aktiva transportsätt, 
kollektivtrafik och, i förekommande fall, 
infrastruktur för inre vattenvägar och 
sjöfart.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 40 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För godstransporter: Hållbar, 
smidig och säker sammanlänkning mellan 
infrastruktur för järnväg, väg och, i 
förekommande fall, inre vattenvägar, 
luftfart och sjöfart, samt lämpliga 
förbindelser med logistikplattformar och 
logistikanläggningar.

iii) För godstransporter: Hållbar, 
smidig och säker sammanlänkning mellan 
infrastruktur för järnväg, väg och, i 
förekommande fall, inre vattenvägar, 
luftfart och sjöfart, samt lämpliga 
förbindelser med logistikplattformar och 
logistikanläggningar, liksom säkra och 
skyddade parkeringsområden.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 40 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Senast den 31 december 2040: 
Utveckling av minst en multimodal 
godsterminal som möjliggör tillräcklig 
omlastningskapacitet inom eller i närheten 
av den urbana knutpunkten.

d) Senast den 31 december 2040: 
Utveckling av minst en multimodal 
godsterminal som möjliggör tillräcklig 
omlastningskapacitet inom eller i närheten 
av den urbana knutpunkten, alternativt 
flera urbana knutpunkter, om kapaciteten 
medger det.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 41 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Stöd till trafikomställning i städer 
genom att sätta aktiva transportslag och 
kollektivtrafik i centrum för nästa 
unionsram för rörlighet i städer.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 41 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Främjande av effektiva, tysta och 
utsläppsfria transporter och 
mobilitetstjänster, inklusive miljövänligare 
fordonsparker för stadstrafik.

c) Främjande av effektiva, tysta och 
utsläppsfria transporter och 
mobilitetstjänster, inklusive miljövänligare 
offentliga och privata fordonsparker för 
stadstrafik.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 41 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Ökad tillgänglighet och 
konnektivitet mellan städer, stadsnära 
områden och landsbygdsområden och 
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obehindrad tillgång till smarta, hållbara 
och överkomliga transporter.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 41 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Skapande av sammanhängande 
fjärrtrafik, regional trafik och lokal trafik 
genom sammankoppling av knutpunkter, 
stimulans av ny innovativ teknik samt 
minskade utsläpp (föroreningar och 
växthusgaser) och minimering av externa 
kostnader.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 44 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödja och främja minskade 
koldioxidutsläpp från transporter genom 
övergång till utsläppsfria och utsläppssnåla 
fordon, fartyg och luftfartyg och annan 
innovativ och hållbar teknik för transporter 
och transportnät, t.ex. hyperloop.

a) Stödja och främja minskade 
koldioxidutsläpp från transporter genom 
övergång till utsläppsfria och utsläppssnåla 
fordon, fartyg och luftfartyg och annan 
innovativ och hållbar teknik för transporter 
och transportnät, t.ex. automatiserade tåg, 
självkörande fordon, drönare, 
magnetsvävbanor och hyperloop.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 44 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Möjliggöra ökad tillgång till 
digitala tjänster och transporttjänster, 
särskilt i de områden där tillgången är 
mest problematisk, såsom glesbefolkade 
regioner, avlägsna områden, 
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landsbygdsområden, öar, bergsområden 
och de yttersta randområdena, för att på 
så sätt gynna bredare tillgång till olika 
resealternativ, inbegripet multimodala 
transporter.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 44 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Förbättra nätets drift, förvaltning, 
tillgänglighet, driftskompatibilitet, 
multimodalitet och effektivitet, bland annat 
genom utveckling av multimodala digitala 
mobilitetstjänster och infrastruktur som 
möjliggör smidig multimodalitet, t.ex. i 
form av flygplatser med anslutning till 
höghastighetsjärnväg och duospårväg till 
stadens centrum.

e) Förbättra nätets drift, förvaltning, 
tillgänglighet, driftskompatibilitet, 
multimodalitet och effektivitet, bland annat 
genom utveckling av lösningar för 
”rörlighet som en tjänst” och infrastruktur 
som möjliggör smidig multimodalitet, t.ex. 
i form av flygplatser med anslutning till 
höghastighetsjärnväg och duospårväg till 
stadens centrum.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
transportinfrastrukturen ger möjlighet till 
säkra och skyddade passagerar- och 
godstransporter.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
transportinfrastrukturen ger möjlighet till 
säkra och skyddade passagerar- och 
godstransporter genom att genomföra 
ordentliga underhållsplaner av god 
kvalitet och i rätt tid, under 
transportinfrastrukturens hela livslängd.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Infrastrukturens strukturella kvalitet 
under hela dess livscykel, med särskild 
uppmärksamhet på de förväntade framtida 
klimatförhållandena.

c) Infrastrukturens strukturella kvalitet 
under hela dess livscykel, med särskild 
uppmärksamhet på de förväntade framtida 
klimatförhållandena och behovet av 
investeringar i underhåll av kritisk 
infrastruktur och infrastruktur med större 
säkerhetsrisker, såsom broar och tunnlar.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
kontinuiteten i de logistiska 
leveranskedjorna genom TEN-T-nätet, 
och därmed undvika eventuella avbrott 
och förseningar, genom att vid behov 
tillämpa gröna körfält och använda de 
europeiska samordnarnas tjänster.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den europeiska samordnaren får 
samråda med regionala och lokala 
myndigheter, infrastrukturförvaltare, 
transportoperatörer, särskilt de som är 
godstransportförvaltare för järnväg, 
försörjningsbranschen, transportanvändare 
och företrädare för det civila samhället i 
samband med arbetsplanen och dess 
genomförande. Dessutom ska den 
europeiska samordnaren med ansvar för 
ERTMS ha ett nära samarbete med 
Europeiska unionens järnvägsbyrå och det 
gemensamma företaget för Europas 
järnvägar, och den europeiska samordnaren 

6. Den europeiska samordnaren ska 
samråda med regionala och lokala 
myndigheter, infrastrukturförvaltare, 
transportoperatörer, särskilt de som är 
godstransportförvaltare för järnväg, 
försörjningsbranschen, transportanvändare 
och företrädare för det civila samhället i 
samband med arbetsplanen och dess 
genomförande. Dessutom ska den 
europeiska samordnaren med ansvar för 
ERTMS ha ett nära samarbete med 
Europeiska unionens järnvägsbyrå och det 
gemensamma företaget för Europas 
järnvägar, och den europeiska samordnaren 
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för det europeiska sjöfartsområdet med 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån.

för det europeiska sjöfartsområdet med 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I händelse av tvister mellan 
medlemsstaterna, inbegripet vid 
unilaterala nationella åtgärder som leder 
till blockering eller begränsning av den 
fria rörligheten för personer, varor eller 
tjänster, ska de berörda medlemsstaterna 
anmäla problemet till kommissionen, och 
kommissionen ska då uppmana dessa 
medlemsstater att finna en snabb och 
genomförbar lösning för att återställa den 
fria rörligheten genom TEN-T-
stomnätskorridorerna.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de tvister som avses i punkt 4a inte 
löses inom sex månader från dagen för 
anmälan av tvisten, ska kommissionen 
vidta åtgärder för att förmå 
medlemsstaterna att inte vidta unilaterala 
åtgärder som begränsar transiteringen för 
personer, varor och tjänster längs TEN-T-
stomnätskorridorerna, särskilt när det 
gäller gränsöverskridande sträckor.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 63
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De bestämmelser som avser järnvägar och 
särskilt alla krav om att ansluta flygplatser 
och hamnar till järnvägar, samt de 
bestämmelser som avser säker och skyddad 
parkering och multimodala godsterminaler, 
ska inte tillämpas på Cypern, Malta och de 
yttersta randområdena så länge som det 
inte inrättas något järnvägsnät på deras 
territorium.

De bestämmelser som avser järnvägar och 
särskilt alla krav om att ansluta flygplatser 
och hamnar till järnvägar, samt de 
bestämmelser som avser säker och skyddad 
parkering och multimodala godsterminaler, 
ska inte tillämpas på Cypern och Malta så 
länge som det inte inrättas något 
järnvägsnät på deras territorium.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mål och syften: En plan för hållbar 
rörlighet i städer ska ha som centralt mål 
att förbättra tillgängligheten i det 
funktionella stadsområdet och 
tillhandahålla högkvalitativ, säker och 
hållbar utsläppssnål mobilitet till, genom 
och inom det funktionella stadsområdet. 
Den ska särskilt stödja utsläppsfri mobilitet 
och förverkligandet av ett urbant 
transportsystem som bidrar till bättre 
övergripande prestanda för det 
transeuropeiska transportnätet, särskilt 
genom utveckling av infrastruktur för 
smidig trafik med utsläppsfria fordon samt 
multimodala knutpunkter för 
persontransport för att underlätta 
förbindelser ”första/sista kilometern” och 
multimodala godsterminaler som betjänar 
urbana knutpunkter.

1. Mål och syften: En plan för hållbar 
rörlighet i städer ska ha som centralt mål 
att förbättra tillgängligheten i det 
funktionella stadsområdet och 
tillhandahålla högkvalitativ, säker och 
hållbar utsläppssnål mobilitet till, genom 
och inom det funktionella stadsområdet, 
samtidigt som man tar itu med nuvarande 
och framtida utmaningar och 
tillhandahåller smarta, effektiva och 
hållbara transporter. Den ska särskilt 
stödja utsläppsfri mobilitet och 
förverkligandet av ett urbant 
transportsystem som bidrar till bättre 
övergripande prestanda för det 
transeuropeiska transportnätet, särskilt 
genom utveckling av infrastruktur för 
smidig trafik med utsläppsfria fordon samt 
multimodala knutpunkter för 
persontransport för att underlätta 
förbindelser ”första/sista kilometern” och 
multimodala godsterminaler som betjänar 
urbana knutpunkter.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vision på lång sikt och 
genomförandeplan på kort sikt: En plan för 
hållbar rörlighet i städer ska omfatta en 
långsiktig strategi för den framtida 
utvecklingen av transportinfrastruktur och 
multimodala tjänster, eller länkas till en 
sådan strategi. Den ska också innehålla en 
plan för genomförandet av strategin på kort 
sikt. Den ska ingå i en integrerad strategi 
för hållbar utveckling av stadsområden och 
kopplas till relevant planering för 
markanvändning och fysisk planering.

2. Vision på lång sikt och 
genomförandeplan på kort sikt: En plan för 
hållbar rörlighet i städer ska omfatta en 
långsiktig strategi för den framtida 
utvecklingen av transportinfrastruktur och 
multimodala tjänster, eller länkas till en 
sådan strategi. Den ska också innehålla en 
plan för genomförandet av strategin på kort 
sikt. Den ska ingå i en integrerad strategi 
för hållbar utveckling av stadsområden och 
kopplas till relevant planering för 
markanvändning och fysisk planering. Den 
ska även omfatta investeringar i 
innovation för att möta utmaningarna 
med att bygga upp ett modernt integrerat 
transportsystem som klarar av 
utmaningarna med utfasning av fossila 
bränslen, effektivitet och tillväxt för alla.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Bilaga I – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Integrering av olika transportsätt: 
En plan för hållbar rörlighet i städer ska 
främja multimodala transporter genom 
integrering av de olika transportsätten och 
åtgärder som syftar till att underlätta 
smidig och hållbar mobilitet. Den ska 
omfatta åtgärder för att de mer hållbara 
transportsätten, t.ex. kollektivtrafik, aktiv 
mobilitet och, i förekommande fall, 
transport på inre vattenvägar och till sjöss, 
ska öka sin andel av transportarbetet. Den 
ska också omfatta åtgärder för att främja 
utsläppsfri mobilitet, särskilt när det gäller 
miljöanpassning av fordonsparker för 
stadstrafik, minska trafikstockningar och 
förbättra trafiksäkerheten, särskilt för 
oskyddade trafikanter.

3. Integrering av olika transportsätt: 
En plan för hållbar rörlighet i städer ska 
främja multimodala transporter genom 
integrering av de olika transportsätten och 
åtgärder som syftar till att underlätta 
smidig och hållbar mobilitet. Den ska 
omfatta åtgärder för att de mer hållbara 
transportsätten, t.ex. kollektivtrafik, aktiv 
mobilitet och, i förekommande fall, 
transport på inre vattenvägar och till sjöss, 
ska öka sin andel av transportarbetet. Den 
ska också omfatta åtgärder för att främja 
utsläppsfri mobilitet, särskilt när det gäller 
miljöanpassning av fordonsparker för 
stadstrafik, minska trafikstockningar och 
förbättra trafiksäkerheten, särskilt för 
oskyddade trafikanter. Den ska betona den 
sociala dimensionen, som innebär att 
rättvisa och säkra arbetsvillkor för 
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transportarbetarna måste beaktas i 
samband med att planerna för hållbar 
mobilitet i städer utarbetas, genomförs 
och bedöms.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Bilaga I – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Effektivt fungerande 
transeuropeiskt transportnät: En plan för 
hållbar rörlighet i städer bör ta vederbörlig 
hänsyn till hur olika åtgärder i staden 
påverkar trafikflödena, för både 
passagerare och gods, i det transeuropeiska 
transportnätet, i syfte att säkerställa smidig 
genomfart, förbifart och omstigning eller 
omlastning genom, runt och i urbana 
knutpunkter, även med utsläppsfria fordon. 
Den ska särskilt omfatta åtgärder för att 
minska trafikstockningar, förbättra 
trafiksäkerheten och avlägsna flaskhalsar 
som påverkar trafikflödena i det 
transeuropeiska transportnätet.

4. Effektivt fungerande 
transeuropeiskt transportnät: En plan för 
hållbar rörlighet i städer bör ta vederbörlig 
hänsyn till hur olika åtgärder i staden 
påverkar trafikflödena, för både 
passagerare och gods, i det transeuropeiska 
transportnätet, i syfte att säkerställa smidig 
genomfart, förbifart och omstigning eller 
omlastning genom, runt och i urbana 
knutpunkter, även med utsläppsfria fordon. 
Det ska ge ekonomiskt och tekniskt stöd 
till städer som klassificeras som urbana 
knutpunkter för att hjälpa dem att klara 
av framtida skyldigheter som är knutna 
till deras nya status. Den ska särskilt 
omfatta åtgärder för att minska 
trafikstockningar, förbättra trafiksäkerheten 
och avlägsna flaskhalsar som påverkar 
trafikflödena i det transeuropeiska 
transportnätet. I gengäld ska TEN-T-
åtgärder ta hänsyn till effekterna på 
regionala och lokala trafikflöden, för 
både personer och gods.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Bilaga I – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Strategi baserad på delaktighet: 
Utarbetandet och genomförandet av en 
plan för hållbar rörlighet i städer följer en 
integrerad ansats med omfattande 

5. Strategi baserad på delaktighet: 
Utarbetandet och genomförandet av en 
plan för hållbar rörlighet i städer följer en 
integrerad ansats med omfattande 
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samarbete, samordning och samråd mellan 
de olika förvaltningsnivåerna och berörda 
myndigheter. Medborgare samt företrädare 
för det civila samhället och ekonomiska 
aktörer ska också engageras.

samarbete, samordning och samråd mellan 
de olika förvaltningsnivåerna och berörda 
myndigheter. Medborgare samt företrädare 
för det civila samhället och ekonomiska 
aktörer ska också engageras. Den ska 
stödja inrättandet av en nationell 
plattform för samarbete på flera nivåer 
för att identifiera och åtgärda brister i 
konnektiviteten mellan stad och 
landsbygd, inklusive funktionella 
stadsområden, och bedöma de möjligheter 
som de regionala rörlighetsplanerna 
erbjuder.
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