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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för regional utveckling att som 

ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

A. Tematisk koncentration, som syftar till att öka effektiviteten i de europeiska struktur- 

och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och stödja regionernas arbete med att 

genomföra Europa 2020-strategin, har lett till att investeringarna inom tematiskt mål nr 

7 har fokuserats på förbättring av transportinfrastrukturens kvalitet, inbegripet effektivt 

utnyttjande av befintlig infrastruktur. 

B. Sammanhållningspolitiken måste stärkas för att vända tendensen med växande 

skillnader mellan medlemsstaterna, också genom att öka EU:s budget. 

C. Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) ger stöd 

till utveckling av både TEN-T-näten och regional och lokal transportinfrastruktur 

utanför TEN-T-näten, särskilt i mindre utvecklade medlemsstater och regioner där 

betydande insatser ännu behövs för att fylla igen luckor, undanröja flaskhalsar och 

modernisera fordonsparken. 

D. Transportsektorn och dess infrastruktur är av central och avgörande betydelse för ett 

lands utveckling och för välståndet för befolkningen i medlemsstaterna. 

Transportsektorn är därför ett nyckelområde för investeringar som bidrar till tillväxt, 

konkurrenskraft och utveckling genom att stärka den ekonomiska potentialen i alla 

EU:s regioner och på så sätt främja ekonomisk och social sammanhållning, stödja den 

inre marknaden och därmed gynna sammanhållning, integration och social och 

ekonomisk inkludering, motverka ojämlikhet mellan regioner, underlätta tillgång till 

tjänster och utbildning i de mest avlägset belägna och avfolkningshotade regionerna 

samt stärka nätverk för att starta och utveckla företag. 

E. Utvecklingen av stomnätskorridorer omfattar komponenter som infrastruktur för 

alternativa bränslen (laddningsutrustning) och smarta och innovativa transportsystem, 

och denna utveckling bidrar på ett avgörande sätt till minskade koldioxidutsläpp i hela 

transportsystemet. 

F. Ungefär 24 miljarder euro har anslagits under finansieringsperioden 2014–2020 via 

FSE, särskilt för järnvägsprojekt. 

G. Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) har en total transportbudget på 

24,05 miljarder euro för perioden 2014–2020, varav 11,305 miljarder går direkt till 

projekt i medlemsstatsregioner som är stödberättigade inom Sammanhållningsfonden. 

H. Hållbara investeringar är av avgörande betydelse inte bara för att åtgärda 

kapacitetsbegränsningar och infrastruktur som förfaller utan även för att ge långsiktigt 

underhåll. 

I. Medlemsstaterna har den dubbla utmaningen att både finansiera transportinfrastruktur 

med en snäv budget och skapa ett nät som bättre för samman och kopplar ihop olika 

transportslag, liksom att säkerställa effektiva transporttjänster och passagerarsäkerhet. 
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J. Största delen av EU:s stöd till transport förvaltas inom kommissionen av andra GD:n än 

GD Move och detta är inte till fördel för ett harmoniserat tillvägagångssätt för 

färdigställandet av TEN-T. 

1. Europaparlamentet noterar de än så länge begränsade framstegen i arbetet för att 

färdigställa de strategiska delarna av stomnätet och det övergripande nätet i TEN-T 

genom projekt inom Eruf och Sammanhållningsfonden; projekturvalssiffrorna är 

mycket låga. Parlamentet beklagar förseningarna med genomförandet av den nuvarande 

programplaneringsperioden, vilket har haft betydande negativa konsekvenser för 

investeringarna i järnvägstransport. Kommissionen uppmanas därför att undersöka hur 

man kan lösa problemen med genomförandets nuvarande begränsningar och uppmanar 

kommissionen att lägga fram förslag på hur man kan öka antalet utvalda projekt. 

2. Europaparlamentet påminner om att alla medlemsstaterna enligt förordningarna och de 

partnerskapsöverenskommelser som ingåtts med kommissionen var skyldiga att senast 

2016 lägga fram sina transportstrategier för perioden fram till 2030. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen att förse parlamentet med en utvärdering av förslagen 

från nationella strategier, nationella operativa program och TEN-T och att ta fram och 

offentliggöra en informell transportstrategi med utgångspunkt i de nationella strategier 

som medlemsstaterna har tagit fram inom ramen för partnerskapsöverenskommelserna. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram, offentliggöra och fortlöpande 

uppdatera en TEN-T-karta med transportprojekt som är under genomförande eller är 

föreslagna inom medlemsstaternas operativa program för finansieringsperioderna 2007–

2013 och 2014–2020. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att utarbeta särskilda 

rapporter om genomförandet av projekt i alla medlemsstater beträffande tidsperiod för 

projektförberedelser, upphandlingsförfaranden, kostnader för genomförbarhetsstudier 

och anläggningarbeten, byggkostnader och ekonomisk effektivitet. Parlamentet 

uppmanar också kommissionen att beakta revisionsrättens särskilda rapporter och att 

bedöma möjligheten att sprida bästa praxis för att harmonisera förfarandena och 

fastställa standardkostnader, så att EU:s ekonomiska resurser kan användas bättre.  

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över de interna administrativa 

bestämmelserna så att GD Move i större utsträckning involveras i beslutsfattandet om 

projekt och förfaranden som rör transport. Parlamentet uppmanar också kommissionen 

att bedöma möjligheten att på ett bättre sätt och i större omfattning involvera ansvariga 

GD:n beträffande operativa program som rör transport för att bättre genomföra 

TEN-T-förordningen. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda resultaten från ovannämnda 

utvärdering för transportpolitiska regelverk efter 2020. 

5. Europaparlamentet betonar att flera medlemsstater fortfarande släpar efter med att 

uppfylla grundläggande gemensamma transportpolitiska EU-mål för minskade utsläpp, 

modal övergång till järnväg och hållbara inre vattenvägar. Detta blir särskilt tydligt vid 

en jämförelse mellan medlemsstaterna i Central- och Östeuropa och medlemsstaterna i 

väst. Parlamentet påpekar att deras särskilda behov inte alltid stämmer överens med 

EU:s investeringsprioriteringar och efterlyser därför nödvändigt stöd och bistånd från 

kommissionen med finansiering av transportprojekt inom Eruf och 

Sammanhållningsfonden och stöd till investeringsprogram på medellång och längre sikt. 
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Parlamentet rekommenderar också att kommissionen ger tekniskt bistånd till länder som 

släpar efter i arbetet med att uppnå grundläggande EU-mål inom transportsektorn. 

6. Europaparlamentet efterlyser fortsatt och välavvägt stöd till TEN-T:s stomnät och 

övergripande nät samt till horisontella prioriteringar och uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att fullt ut utnyttja Eruf:s och Sammanhållningsfondens potential för 

europeiska gränsöverskridande infrastrukturprojekt, i syfte att färdigställa 

TEN-T:s stomnät och övergripande nät och för att underhålla, modernisera och renovera 

befintlig infrastruktur och på ett bättre sätt integrera nationella transportnät i 

gränsöverskridande förbindelser genom sammankoppling, intermodalitet och 

driftkompatibilitet. I detta sammanhang betonar parlamentet behovet av tillräckliga 

budgetresurser och tydligt strukturerade finansieringsprogram inom transport- och 

sammanhållningspolitiken efter 2020, med fokus på avvecklade och nedlagda regionala 

gränsöverskridande felande länkar. 

7. Europaparlamentet noterar en bredare användning av kombinationsinstrument. 

Parlamentet efterlyser dock ett mycket större utbyte av bästa praxis samt tekniskt stöd 

och förberedande hjälpmedel till medlemsstaterna, så att de kan sprida information om 

finansieringsinstrument. Parlamentet påminner också om att finansieringsinstrument 

inte alltid är ett lämpligt sätt att finansiera projekt för järnväg och inre vattenvägar eller 

projekt av gränsöverskridande karaktär. Det är svårt för mindre länder att genomföra 

offentlig-privata partnerskap. Parlamentet betonar i detta sammanhang att offentligt och 

privat kapital behöver mobiliseras för färdigställandet av TEN-T senast 2030. 

Parlamentet betonar också vikten av att bibehålla en stark bidragsdel i EU-fonderna. 

Bidrag är och förblir ett essentiellt verktyg för att locka privat finansiering och 

överbrygga klyftorna mellan medlemsstater och för att säkerställa en rimlig vinst- och 

förlustdelningsbalans mellan offentliga och privata investerare. Parlamentet 

rekommenderar att kommissionen fastställer nya finansieringsinstrument för 

säkerställande av sammankoppling i hela EU tillsammans med effektivare och säkrare 

transporttjänster. Parlamentet betonar dock att nya EU-finansieringsinstrument eller nya 

EU-fonder inte får inrättas på bekostnad av transportpolitisk finansiering eller 

transportrelaterade budgetanslag. 

8. I ljuset av framtida utmaningar för EU:s transportpolitik på den globala marknaden, 

särskilt vad gäller ny teknik, intelligenta transportsystem och ökad konkurrens, betonar 

Europaparlamentet att finansieringen av EU-projekt för transportinvesteringar minst 

måste ligga kvar på samma nivå. 

9. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiska medel bör anslås för utveckling 

av multimodal infrastruktur, inbegripet stöd till utformning av multimodala terminaler 

och utveckling av intelligenta transportsystem för kombinerad transport. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta 

samfinansiera projekt under nästa programplaneringsperiod enligt principen om att 

outnyttjade resurser går förlorade. 

11. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och regionerna att ta ut sina 

vägavgifter i enlighet med principerna om att användaren respektive förorenaren 

betalar, så att man stimulerar miljövänlig logistik och genererar inkomster som kan 

kompensera de olika offentliga budgetar som är berörda. 
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12. Europaparlamentet anser att tillräckliga resurser måste anslås till forskning, program 

och projekt som främjar trafiksäkerheten i Europa, i linje med Valettaförklaringen om 

trafiksäkerhet. 

13. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen, medlemsstaterna och regionerna att öka 

sitt stöd till infrastruktur för cykling, t.ex. vidareutveckling av EuroVelo-nätet, 

i kombination med europeiska järnvägsförbindelser. 

14. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa resurser för stöd till hållbar rörlighet 

i städer, utveckling av intelligenta transportsystem, projekt för cyklister och fotgängare 

samt bättre transporttillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
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