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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag till budget på transportområdet. 
Parlamentet beklagar de urskillningslösa nedskärningar som rådet krävt. Parlamentet 
insisterar på en ambitiös budget för EU:s transportsektor som tar hänsyn till nya 
utmaningar och nuvarande politiska prioriteringar för EU:s transportpolitik.

2. Europaparlamentet anser att tiden är mogen för en mer genomgripande omformning av 
EU:s finansiering av transporter i syfte att skapa en transportsektor med nettonollutsläpp 
senast 2050 och garantera fullständig anpassning till Parisavtalet och målen för hållbar 
utveckling. Parlamentet betonar att en hög finansieringsnivå, ett resultatinriktat och 
effektivt utnyttjande av medlen i transportportföljen för Horisont 2020 och program och 
gemensamma företag som genomför dessa mål är av yttersta vikt. Parlamentet betonar 
vikten av projekt och program på området för dekarbonisering och digitalisering, kräver 
att de ges tillräcklig finansiering och vill att de prioriteras. Parlamentet uppmanar med 
eftertryck kommissionen att främja digitalisering inom logistiken. Parlamentet anser att 
denna reform måste ta full hänsyn till behoven för sårbara samhällsgrupper och regioner 
för att göra övergången rättvis och inkluderande. Parlamentet betonar att finansieringen 
måste säkerställa bättre transportförbindelser och transporteffektivitet.

3. Europaparlamentet insisterar på att EU:s transportpolitik är av avgörande betydelse för 
den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten, och att projektens kvalitet och 
hållbarhet liksom deras användbarhet för medborgare och företag därför bör prioriteras, 
i stället för deras kvantitet eller storlek. Parlamentet betonar att EU:s transportpolitik 
behöver tillräcklig och effektiv finansiering för att säkerställa tillväxt, sysselsättning och 
konkurrenskraft i Europa, även i mer avlägsna geografiska områden, mer investeringar i 
forskning och innovation och social och territoriell sammanhållning. Parlamentet 
understryker att den tvärgående aspekten mellan politik, finansiering och administrativa 
förfaranden måste utvecklas för att effektivitetsvinster ska kunna uppnås i större 
infrastrukturprojekt.

4. Europaparlamentet framhåller att EU:s transportpolitik och investeringar spelar en 
central roll för att främja och stärka den territoriella, sociala och ekonomiska 
sammanhållningen i EU och säkerställa territoriell tillgänglighet och sammankoppling 
mellan alla regioner i unionen, även avlägsna områden, yttersta randområden, 
öområden, perifera områden, bergsområden och gränsöverskridande regioner, samt i 
avfolkade områden och glesbygder.

5. Europaparlamentet påpekar att offentliga investeringar i väg- och järnvägstransporter 
och luft- och sjöfart inverkar positivt på den inre marknaden och den europeiska 
ekonomin, som måste bli världsledande.

6. Europaparlamentet betonar att EU:s politik för transportinfrastruktur måste samordnas i 
större utsträckning avseende följande tre aspekter:

- Sammanlänkningen mellan korridorerna och det övergripande nätet och de 
gränsöverskridande förbindelserna måste prioriteras.



PE639.932v02-00 4/11 AD\1188826SV.docx

SV

- Intermodalitet bör ligga till grund för beslut om projekt.
- Driftskompatibilitet ska vara ett villkor för medfinansiering av transportprojekt.

7. Europaparlamentet upprepar att den preliminära överenskommelsen om förordningen 
om inrättande av InvestEU-programmet1 innehåller en allmän bestämmelse – tillämplig 
på all transportrelaterad finansiering – för att säkerställa att projekt som inte är förenliga 
med uppnåendet av klimatmålen inte är stödberättigade och att finansierings- och 
investeringstransaktioner granskas med avseende på att fastställa om de har 
miljömässiga, klimatmässiga eller sociala konsekvenser, och att de, om så är fallet, 
omfattas av hållbarhetssäkring för klimatmässig, miljömässig och social hållbarhet. 
Parlamentet påminner om att InvestEU-fonden bör stödja investeringar som bidrar till 
större ekonomisk, territoriell och social sammanhållning i unionen, och att man för att 
maximera verkan och mervärdet av EU:s finansiering bör maximera synergierna mellan 
relevanta unionsprogram på områden såsom transport, energi och digitalisering. 

8. Europaparlamentet betonar att utöver bankens nyckelroll i genomförandet av 
Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och InvestEU, är det mycket 
viktigt att den översyn av Europeiska investeringsbankens (EIB) transportpolitik som 
ska göras 2020 banar väg för en mer genomgripande översyn av dess 
transportfinansiering. Parlamentet påminner om att EIB har tillhandahållit cirka 140 
miljarder EUR i lån till transportprojekt under perioden 2007–2018, varav omkring 80 
% avser väginfrastruktur2. Parlamentet uppmanar EIB att i god tid rapportera om alla 
steg i översynen av transportpolitiken till parlamentet.

9. Europaparlamentet understryker den nyckelroll som Fonden för ett sammanlänkat 
Europa (FSE) spelar för att främja utvecklingen av ett högpresterande transeuropeiskt 
nät (TEN-T) som är hållbart och sammanlänkat på området för infrastruktur för 
transport, energi och digitala tjänster. Parlamentet upprepar att det snabba slutförandet 
av TEN-T i hög grad kommer att bidra till den socioekonomiska och territoriella 
sammanhållningen i EU och till att främja unionens mål om minskade koldioxidutsläpp. 
Parlamentet betonar att FSE är avgörande för investeringar i hållbar långsiktig tillväxt, 
innovation, sammanhållning, konkurrenskraft och skapande av arbetstillfällen i unionen.

10. Europaparlamentet anser att finansieringen från FSE på transportområdet kan förbättras 
genom att man ökar den del av finansieringen som går till transportsätt med nollutsläpp. 
Parlamentet påminner om att FSE är ett ytterst viktigt och betydelsefullt 
finansieringsinstrument inom transportsektorn och att man vid planeringen av utgifterna 
på kort och lång sikt bör följa en resultatinriktad strategi och sträva efter ett mervärde 
för EU, särskilt när det gäller utvecklingen och fullbordandet av TEN-T:s stomnät och 
övergripande nät. Parlamentet välkomnar kommissionens strategi att samfinansiera 
återupprättandet av regionala gränsöverskridande järnvägsanslutningar som har 
avvecklats eller övergetts3, och uppmanar medlemsstaterna, de gränsöverskridande 

1 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)).
2 Europeiska revisionsrätten – Revisionen om ”Vägar som förbinder de europeiska regionerna”, s. 9 - 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
3 Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal 
EU borders (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf)

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
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regionerna och kommissionen att satsa ytterligare på sådana nedifrån- och upp-projekt, 
som bidrar till att de gränser som fortfarande finns kvar i unionen åter öppnas. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att avsevärt öka det belopp som inom 
budgetposten för FSE reserverats för återställandet av regionala järnvägslinjer som 
saknas och som har avvecklats eller övergetts, och särskilt beakta geografiskt 
missgynnade områden. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta de fortfarande 
stora skillnaderna när det gäller transportinfrastrukturen inom EU. Parlamentet anser att 
elektrifieringen av järnvägsinfrastrukturen ytterligare måste intensifieras och att det 
krävs en snabbare utbyggnad av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg 
(ERTMS). FSE:s budget bör också omfatta åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg för att säkerställa ett hållbart och effektivt 
godstransportsystem. Parlamentet anser att FSE på ett bättre sätt bör integrera och 
främja sjötransporter. Parlamentet kräver att den andel av finansieringen som avsätts till 
FSE upprätthålls i samband med fördelningen av tillgängliga medel för transporter.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före slutet av 2019 lägga fram en 
utvärdering av genomförandet av alla kontrakterade projekt, inklusive lägesrapporter 
och prognoser avseende fullbordandet av projekten, och förslag för att göra det möjligt 
att uppnå en utgiftsnivå på 100 %, inbegripet genom omfördelning av medel.

12. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitikens finansiering av 
transportinfrastruktur bör syfta till att uppnå det fördragsbaserade målet om ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning. Parlamentet betonar att decentraliserade 
strategier är viktiga och att sammanlänkning med och tillgänglighet för 
landsbygdsområden fortfarande är en utmaning som måste lösas snarast. Parlamentet är 
bekymrat över att så lite uppmärksamhet ägnas åt trafikomställning i samband med 
användningen av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
Sammanhållningsfonden. Parlamentet understryker behovet av en dekarbonisering av 
EU:s medel även i förbindelse med transportsektorn, och rekommenderar att man ökar 
investeringarna till förmån för cykling och gång. Parlamentet upprepar sitt långvariga 
krav på transparens i EU:s finansiering av transportsektorn, i synnerhet när det gäller 
medel som omfattas av delad förvaltning. Parlamentet uppmanar kommissionen att på 
ett heltäckande sätt tillhandahålla information om transportprojekt som har erhållit 
finansiering från Eruf och Sammanhållningsfonden.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före slutet av året lägga fram en 
utvärdering av användningen av EU-medel från FSE, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för transportprojekt, inbegripet graden 
av efterlevnad av de transportstrategier och förhandsvillkor som anges i 
partnerskapsavtalen.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före utgången av 2019 lägga fram en 
lägesrapport om användningen av de belopp som anslagits för finansieringsinstrument, 
prognoser avseende den slutliga utnyttjandegraden och förslag som ska tillämpas för att 
uppnå en utnyttjandegrad på 100 %, inklusive en genom omfördelning till andra 
budgetposter för FSE.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en utvärdering av 
användningen av de belopp som anslagits för genomförandet av Sesar, det nuvarande 
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läget, framtida åtgärder och bidraget från de projekt som finansieras genom dessa 
belopp till genomförandet av Sesar i medlemsstaterna.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad främja bekväma 
europeiska nattåg som ett möjligt och hållbart alternativ till kortdistansflygningar och 
långdistansbilresor. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de olika 
möjligheterna att kombinera medfinansieringen av EuroVelo-nätet med det 
övergripande järnvägsnätet.

17. Europaparlamentet anser att sjötransport är ett alternativ till en strategi som uteslutande 
baseras på vägtransporter, och menar att Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2016/80214 som fastställer den maximala svavelhalten för marina bränslen kommer att 
öka hållbarheten för detta transportsätt samt att det finns utrymme för en ytterligare 
minskning av sektorns koldioxidutsläpp. Parlamentet konstaterar att de europeiska 
hamnarna är multimodala knutpunkter och inresehamnar för mer än 90 % av de varor 
som importeras av unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad 
främja och finansiera detta transportsätt.

18. Europaparlamentet betonar att digitaliseringen av transporterna kan göra unionens 
transportsektor mer inkluderande, innovativ, sammanlänkad och hållbar. Parlamentet 
påminner kommissionen om vikten av att ta fram en ny EU-strategi, som prioriterar en 
rättvis övergång och omskolning av anställda vars jobb försvinner när transportsektorn 
digitaliseras.

19. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen och medlemsstaterna, med hänsyn till 
det fortfarande mycket stora antalet dödsfall och skador vid trafikolyckor och i ljuset av 
det nya direktivet om förvaltning av vägars säkerhet som fastställer att medlemsstaterna 
ska se till att oskyddade trafikanters behov beaktas, i högre grad måste prioritera 
finansieringen av transportsäkerhet för passagerare inom olika transportmedel och 
fokusera på oskyddade trafikanters säkerhet, t.ex. fotgängare, personer med 
funktionsnedsättning, cyklister och andra användare av mikromobilitet samt på 
trafikomställning till säkrare och renare transportsätt såsom järnväg. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att tillhandahålla nödvändigt tekniskt och administrativt stöd 
till medlemsstaterna när det gäller lämpliga åtgärder för underhåll av de befintliga 
vägarna i deras respektive övergripande transportplaner, i syfte att förbättra vägarnas 
kvalitet och säkerhet.

20. Europaparlamentet anser att det krävs en starkare koppling mellan finansiering av 
transporter i städer och planer för hållbar rörlighet i städer (SUMPS) för att främja 
omställningen av stadstransporterna. Parlamentet begär att dessa planer för rörlighet i 
städer ska främja multimodalitet bland olika hållbara transportsätt, med balanserade 
socioekonomiska arrangemang som säkerställer att EU-medborgare inte diskrimineras.

21. Europaparlamentet betonar att arrangemangen för rörlighet måste bidra till att minska 
restiden (mellan hemmet och arbetsplatsen), säkerställa driftskompatibilitet, göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv för befolkningen och minska de privata transporterna, 
vilket bidrar till miljömässig och klimatmässig hållbarhet och till samhällets utveckling. 

4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/802 av den 11 maj 2016 om att minska svavelhalten i vissa 
flytande bränslen (EUT L 132, 21.5.2016, s. 58).



AD\1188826SV.docx 7/11 PE639.932v02-00

SV

Parlamentet anser, med tanke på de många olika transportslagen inom kollektivtrafiken 
i EU:s storstadsområden (i vissa fall flera olika transportsystem och ett kaotiskt 
biljettsystem, vilket gör användningen av kollektivtrafiken dyrare), att 2020 års budget 
bör sträva efter att fokusera på de problem som uppstår till följd av invecklade 
biljettsystem inom kollektivtrafiken och stödja genomförandet av en handlingsplan för 
att införa ett gemensamt biljettsystem för alla transportslag.

22. Europaparlamentet efterlyser ett fullständigt transparent finansieringslandskap och mer 
transparenta projektbedömningar, med särskild hänsyn till medborgarnas, det civila 
samhällets och icke-statliga organisationers deltagande i ett transparent beslutsfattande 
och övervakningen av utvecklingen av stora projekt som har en total investeringsvolym 
på över en miljard euro. Parlamentet anser att medlen bör inriktas på mål som 
säkerställer ett verkligt mervärde för medlemsstaterna, särskilt på det sociala och 
miljömässiga området.

23. Europaparlamentet påminner om att offentliga investeringar i infrastruktur är särskilt 
sårbara för korruption. Parlamentet betonar vikten av att garantera ett transparent och 
konkurrensutsatt anbudsförfarande för storskaliga transportinfrastrukturprojekt som 
finansieras av EU. Parlamentet insisterar på att upphandlande myndigheter och 
anbudsgivare för dessa storskaliga projekt måste ingå integritetspakter, där tredje parter 
övervakar att de uppfyller sina åtaganden avseende bästa praxis och transparens. 
Parlamentet påminner om att medlemsstaterna har det främsta ansvaret för att inrätta ett 
förvaltningssystem som ska säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt genomförande 
av investeringsprojekt, och uppmanar kommissionen att säkerställa nödvändigt 
administrativt och tekniskt stöd för att underlätta genomförandet av dem. Det är också 
viktigt att ta hänsyn till sociala villkor för arbetstagare vid upphandling. Idag har hela 
transportsektorn svårigheter att rekrytera personal och för att lösa personalfrågorna 
måste arbetsvillkoren förbättras.

24. Europaparlamentet anser att kostnads-nyttoanalyser för transportprojekt inte längre ska 
vara inriktade på kortsiktiga ekonomiska analyser, utan på den heltäckande förståelsen 
av alla externa kostnader på kort och lång sikt, på grundval av den nyligen genomförda 
undersökningen om externa effekter och internalisering av kostnader som 
kommissionen beställt och som visade att de externa kostnaderna för transporter totalt 
beräknas uppgå till närmare 1 000 miljarder euro per år5.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa en mer resultatinriktad 
strategi, eftersträva ett EU-mervärde och fokusera mer på de politiska målen i samband 
med fastställandet av kriterierna för urval av pilotprojekt och förberedande åtgärder, och 
påminner om vikten av att de genomförs korrekt.

26. Europaparlamentet betonar behovet av att garantera en stark europeisk byrå för 
luftfartssäkerhet (Easa) genom en lämplig finansieringsnivå så att den på global nivå 
kan säkerställa och leda säkerheten för EU:s medborgare (t.ex. utmaningar med ny 
teknik, cyberhot, GNSS-störningar) och luftfartens miljömässiga hållbarhet genom att 
förbättra dess miljöavtryck (mindre buller och utsläpp, utfasning av fossila bränslen, 
den cirkulära ekonomin), främja miljöskydd (begränsningsåtgärder), utveckling av 

5 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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innovativ och hållbar teknik (drönare, elektriska flygplan och hybridflygplan, hållbara 
flygbränslen) samt ett program för miljömärkning och multimodal mobilitet (dvs. 
sammankoppling med/mellan järnvägs- och flygplatsinfrastruktur).

27. Europaparlamentet beklagar att de utökade uppgifterna för EU:s transportbyråer – Easa, 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) och Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) – 
inte har beaktats i budgeten för 2020 och att det ökade behovet av ekonomiska och 
mänskliga resurser bör beaktas så att deras uppgifter kan utföras fullt ut. Parlamentet 
påminner om att enligt ett yttrande från revisionsrätten skulle de kostnader som belastar 
EU:s budget kunna minskas genom en centralisering av verksamheten vid ERA på en 
enda plats.

28. Europaparlamentet betonar vikten av projekt som främjar turism, som är en sektor som i 
hög grad bidrar till medlemsstaternas BNP och som har ekonomiska effekter för tillväxt, 
konkurrenskraft, sysselsättning och social utveckling. Parlamentet beklagar att budgeten 
inte inkluderar turism som ett enskilt politikområde, och påminner om sin begäran om 
en specifik och öronmärkt finansiering under en separat budgetpost inom nästa fleråriga 
budgetram enbart för turism. Parlamentet betonar att medlemsstaterna står inför 
gemensamma utmaningar inom turistnäringen, bland annat krishantering, konkurrens 
från tredjeländer, hållbar turismverksamhet, förstärkning av lokala och isolerade 
samhällen och övergång till en ekonomi utan koldioxidutsläpp, och att gemensamma 
europeiska insatser därför ger ett avsevärt mervärde.
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM HAR 
LÄMNAT SYNPUNKTER TILL FÖREDRAGANDEN AV YTTRANDET

Enhet och/eller 
personEuropeiska federationen för transport och miljö (European Federation for Transport and 

Environment) - 58744833263-19Europeiska järnvägsgemenskapen (Community of European Railway and Infrastructure 
Companies) - 7574621118-27
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