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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:

1. Europaparlamentet framhåller att sammanhållningspolitikens instrument måste fortsätta 
att inriktas på alla regioner utifrån de tre befintliga kategorierna mindre utvecklade 
regioner, övergångsregioner och mer utvecklade regioner och att miljöstrategierna för 
klimatneutralitet måste anpassas och fogas in i de befintliga målen, i linje med de 
tre ovannämnda kategorierna och den europeiska gröna given, med särskilt fokus på 
begränsningsåtgärder i syfte att nå en rättvis övergång för regioner med 
koldioxidintensiva ekonomiska sektorer. Parlamentet konstaterar att särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt de sammanhållningsrelaterade behov och utmaningar som 
perifera regioner, landsbygdsområden och yttersta randområden samt öar, glesbefolkade 
områden och andra geografiskt missgynnade områden upplever.

2. Europaparlamentet påminner om att inom ramen för sammanhållningspolitiken har 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden varit de viktigaste 
finansieringskällorna för transportinsatser, med ett anslag på över 70 miljarder euro 
under finansieringsperioden 2014–2020, och att förvaltningen av 
sammanhållningspolitiken delas mellan EU och medlemsstaterna, vilket gör denna 
process mer decentraliserad.

3. Europaparlamentet påpekar att transportprojekt som stöds av sammanhållningsanslaget, 
dvs. överföringen från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa (FSE), kommer inom ramen för nästa fleråriga budgetram 2021–2027 att bli 
föremål för klimatsäkring, och att 60 % av den totala finansieringsramen för FSE måste 
gå till att uppfylla klimatmål.

4. Europaparlamentet understryker att de sammanpolitiska medlen först och främst måste 
svara mot behoven i de vitt skilda regioner som de riktar sig mot och att de måste stödja 
gemensamma EU-politiska mål. Sammanhållningsmedlen måste därför användas till 
projekt som bidrar till socioekonomisk tillväxt och jobbskapande och därmed 
välbefinnandet hos medborgarna och i samhället för att förbättra deras levnadsstandard 
och stimulera lokala ekonomier eftersom det primära målet för dessa medel är 
sammanhållning. Samtidigt ska även forskning och innovation, tillväxt och 
konkurrenskraft stärkas för att på så sätt gynna en hållbar rörlighet och konnektivitet 
och därmed säkerställa territoriell, social och ekonomisk sammanhållning i alla regioner 
i unionen.

5. Europaparlamentet betonar sammanhållningspolitikens roll när det gäller att hantera de 
största utmaningarna för unionens transportsektor, inklusive utveckling av 
ett välfungerande gemensamt europeiskt transportområde, sammanlänkning av Europa 
genom moderna, multimodala och säkra transportinfrastrukturnät och omställning till 
utsläppssnål rörlighet genom bland annat stöd för att fullborda små, gränsöverskridande 
järnvägsförbindelser som saknas och därmed bidra till en europeisk integration 
i landsbygds- och gränsregioner. Parlamentet betonar att sammanhållningspolitiken 
i synnerhet bör inriktas på regioner med underutvecklad infrastruktur och andra typer av 
infrastruktur som saknar investeringar, med särskilt fokus på gasinfrastruktur som 
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kommer att möjliggöra en smidig energiomställning och energitrygghet i regionerna. 
Parlamentet anser att sammanhållningspolitiken måste förbli ett av de viktigaste 
instrumenten för EU-åtgärder under perioden efter 2020, särskilt när det gäller de 
yttersta randområdena och deras kamp för att minska de ihållande regionala 
skillnaderna. Parlamentet understryker betydelsen av en effektiv användning av 
sammanhållningsmedlen i de yttersta randområdena och anser att europeiska 
investeringar i dessa regioner ger ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar för 
inte bara de berörda regionerna utan även för EU som helhet, samt att det är viktigt för 
dessa regioner att fortsätta få särskilt EU-stöd. 

6. Europaparlamentet understryker att sammanhållningspolitiken ska bidra till en hållbar 
återhämtning inom transport- och turistbranscherna, i synnerhet i ljuset av 
covid-19-pandemin. Parlamentet understryker att överkomliga, tillförlitliga och 
tillgängliga transporter för alla är av yttersta vikt ur ett socialt perspektiv . 

7. Europaparlamentet framhåller att klimatsäkring av infrastruktur, särskilt infrastruktur 
för turism och transporter, kommer att bidra till att öka infrastrukturens motståndskraft 
mot klimatförändringarnas effekter, förbättra luftkvaliteten och minska utsläppen av 
växthusgaser under infrastrukturens livstid. Parlamentet konstaterar att 
transportinfrastruktur kan ha en positiv inverkan på samverkan över gränserna samt 
regional, urban och lokal utveckling, även i de yttersta randområdena och i öregioner. 
Syftet är att identifiera områden där infrastrukturförbättringar kan leda till större 
fördelar för samhället, ekonomin och miljön. Parlamentet anser att regionerna bör ha 
tillgång till de medel som krävs för utbyte av god praxis. 

8. Europaparlamentet påminner om att strategin för det transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T) säkerställer socioekonomisk och territoriell sammanhållning samt 
tillgänglighet i hela EU och dess regioner, inbegripet avlägsna områden, yttersta 
randområden, öar, perifera områden, bergsområden och glesbefolkade områden, och 
därigenom stimulerar ekonomisk tillväxt och jobbskapande. Parlamentet betonar att 
fullbordandet av TEN-T är avgörande för att påskynda omställningen till hållbara 
transportslag och smart rörlighet i enlighet med målen i den europeiska gröna given, 
dvs. från vägar till järnvägar och inre vattenvägar, och för att öka användningen av 
alternativa bränslen med tillhörande laddnings- och tankningsinfrastruktur. Parlamentet 
efterlyser en prioriterad tilldelning av sammanhållningsmedel till åtgärder som stöder 
multimodala och digitala lösningar och som bygger, uppgraderar och kompletterar 
infrastrukturförbindelser för järnvägar och inre vattenvägar till hamnar och andra 
multimodala knutpunkter i syfte att underlätta trafikomställningen. Parlamentet betonar 
i detta sammanhang att sammanhållningspolitiken bör ha en starkare roll när det gäller 
att stödja riskförebyggande åtgärder som är inriktade på anpassning till nuvarande och 
framtida effekter av klimatförändringarna.

9. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken är det bästa stödet 
i genomförandet av regionala miljöstrategier som syftar till en verklig övergång till mer 
hållbar mobilitet i våra städer och regioner. Parlamentet anser att dessa strategier på 
området rörlighet i och mellan städer särskilt bör stödja järnvägs- och 
cykelinfrastruktur, inbegripet multimodalitet, för att de ska vara fullt stödberättigade 
och prioriteras för relaterade EU-medel.
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10. Europaparlamentet påminner om de kraftiga skillnaderna mellan regionerna i fråga om 
tillgång till transporter, särskilt järnvägstransporter, och efterlyser således en strategi för 
att bryta den isolering som isolerade eller övergivna regioner befinner sig i.

11. Europaparlamentet konstaterar dock att förbättrade transportsystem också är 
förknippade med negativa yttre effekter, såsom trafikolyckor, utsläpp, 
klimatförändringar och andra miljömässiga och sociala konsekvenser, som kan vara 
betydande.

12. Europaparlamentet upprepar att översynen av TEN-T-strategin bör fortsätta att lägga 
särskild tonvikt på att underlätta gränsöverskridande förbindelser och på felande länkar, 
vilket kommer att främja socioekonomisk och territoriell sammanhållning i hela EU. 
Parlamentet framhåller att översynen av TEN-T-strategin också bör ta itu med 
undanröjandet av flaskhalsar, särskilt i urbana knutpunkter, och främja multimodalitet 
och leveransinfrastruktur för den sista kilometern, vilket avsevärt kommer att minska 
trafikstockningarna och förbättra transportledernas effektivitet och hållbarhet.

13. Europaparlamentet anser att tågresor bör göras mer attraktiva och konkurrenskraftiga 
för användarna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att främja ett enhetligt och 
transparent biljettbokningssystem samt förordar att återinföra ett europeiskt nattågsnät.

14. Europaparlamentet efterlyser lösningar för grön infrastruktur och hållbar och intelligent 
rörlighet samt noterar att detta inte bara är viktigt i stadsmiljöer, där omkring 70 % av 
EU:s befolkning bor, utan även i andra områden. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende den ökande ambition som många städer har om att avsevärt minska biltrafiken 
och förbättra vägutformningen till förmån för fotgängare och cyklister. Parlamentet 
understryker att i städer ger grön infrastruktur, såsom gröna väggar och tak, 
stadsskogsområden, ängar, trädgårdar och odlingslotter, hälsorelaterade fördelar såsom 
ren luft, bättre vattenkvalitet och ljudisolering. Parlamentet betonar att investeringar 
i landsbygdsområden är lika viktiga för att minska klimateffekterna och bör inte 
förbises, särskilt mot bakgrund av den dåliga luftkvaliteten i vissa områden. Grön 
infrastruktur skapar också möjligheter att koppla samman stads- och 
landsbygdsområden och ger attraktiva platser att bo och arbeta på. Parlamentet anser 
dessutom att om städerna ändrar markanvändningen till förmån för grön infrastruktur 
kan det vara ett kostnadseffektivt och ekonomiskt realistiskt sätt att göra städerna mer 
hållbara, motståndskraftiga, miljövänliga och hälsosamma.

15. Europaparlamentet påminner om att transportsektorns växthusgasutsläpp utgör 27 % av 
EU:s globala utsläpp och att transportsektorn måste bidra till att uppnå klimatneutralitet 
senast 2050. Parlamentet framhåller att innovationer och digitalisering spelar 
en avgörande roll för minskningen av koldioxidutsläpp inom transportsektorn, i linje 
med ambitionerna för den europeiska gröna given. Parlamentet betonar behovet av att 
stärka det ekonomiska stödet från sammanhållningsmedlen till forskning om och 
innovation inom koldioxidsnåla och koldioxidfria lösningar för rörlighet, särskilt när det 
gäller avancerad teknik och smart rörlighet inom alla transportslag, inklusive alternativa 
bränslen och vätgasdrivna fordon samt hållbara infrastrukturprojekt. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja en högre renoveringstakt och 
program för förbättrad energieffektivitet i bostäder i europeiska städer, då mellan 
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en tredjedel och hälften av energin i städerna går till uppvärmning. Parlamentet betonar 
att med tanke på det stora antalet äldre bostadshus och andra byggnader i städer måste 
renoveringstakten öka tre till fem gånger jämfört med den nuvarande nivån om vi ska 
närma oss det scenario på 1,5 grader som anges i Parisavtalet.

17. Europaparlamentet betonar turismsektorernas roll i övergången till en mer hållbar och 
koldioxidsnål ekonomi. Parlamentet vill se att denna bransch integreras djupt i de 
regionala klimatstrategierna och den regionala klimatplaneringen. Landsbygdsturism 
utgör en verklig möjlighet att stärka mindre utvecklade regioner och parlamentet 
påminner om vikten av att stödja turismsektorn, särskilt genom investeringar som bidrar 
till sektorns och dess värdekedjors återhämtning, långsiktiga konkurrenskraft, 
digitalisering och hållbarhet. Parlamentet förespråkar att det ska avsättas öronmärkta 
medel för turismen för att göra det lättare för små och medelstora företag att etablera sig 
i turistnäringen och stärka de möjligheter som denna näring erbjuder.

18. Europaparlamentet tar del av slutsatserna i revisionsrättens särskilda rapport 06/2000 
om hållbar rörlighet i städerna i EU1, där man anger att EU:s städer inte går tillräckligt 
långt mot mer hållbara och miljövänliga transportslag och att de EU-medel som avsätts 
för hållbar rörlighet ännu inte används effektivt för att uppfylla deras mål. Parlamentet 
framhåller regionernas och kommunernas investeringsbehov i övergången till mer 
hållbar och smart mobilitet. Parlamentet understryker i detta sammanhang de 
finansieringsmöjligheter som olika EU-program, såsom sammanhållningsfonden, 
LIFE-programmet, Horisont och fonden för en rättvis övergång, ger för att nå en rättvis, 
inkluderande och socialt acceptabel övergång till klimatneutralitet där ingen lämnas på 
efterkälken. Parlamentet betonar att det behövs stöd för kompetenshöjning och 
omskolning av arbetstagare och arbetssökande inom transportsektorn, med särskild 
uppmärksamhet på mångfald och jämställdhet.

19. Europaparlamentet understryker de lokala och regional myndigheternas roll för att 
begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna genom regionala 
integrationsstrategier i alla steg av projektprocessen i syfte att nå en hållbar och 
inkluderande utveckling. Parlamentet betonar att det finns ett behov av att samråda med 
civilsamhällets organisationer och andra intressenter, däribland regionala och lokala 
myndigheter, i syfte att nå ett mer effektivt, hållbart och korrekt genomförande av 
transportinfrastrukturprojekt. Parlamentet förespråkar mer direkt EU-finansiering till 
lokala och regionala myndigheter i syfte att förbättra effektiviteten, säkerställa 
samstämmighet och minska den administrativa bördan. Parlamentet påminner om att 
transparens och proaktiv kommunikation om tillgängliga medel också är avgörande för 
att säkerställa att de används så effektivt som möjligt.

20. Europaparlamentet framhåller att landsbygdsutveckling är nyckeln till territoriell och 
socioekonomisk sammanhållning. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram 
en landsbygdsagenda med ett helhetsgrepp för att ge landsbygdssamhällena möjlighet 
att bland annat ta itu med omställningen till klimatneutralitet, inbegripet övergången till 
mer hållbara och smarta transportsätt, samt att identifiera områden där 
infrastrukturförbättringar kan leda till större fördelar, i synnerhet inom digital 
infrastruktur och infrastruktur som möjliggör konnektivitet på landsbygden i syfte att 

1 https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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stödja turismen, skapa sysselsättning, möjliggöra distansarbete och förbättra 
multimodaliteten i områden med dåligt utbyggd kollektivtrafik. Parlamentet anser 
i detta sammanhang att effektiv kollektivtrafik till rimliga priser är avgörande för att 
uppnå hållbar rörlighet i städer och på landsbygden. Kommissionen uppmanas därför att 
inkludera kvalitativ transportinfrastruktur och transporttjänster i glesbefolkade områden 
i förslaget till smart och hållbar rörlighet.

21. Europaparlamentet påminner om att förvaltningen av sammanhållningspolitiken delas 
mellan EU och medlemsstaterna. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa 
en konsekvent strategi för integrering av miljöaspekter i transportinvesteringarna genom 
att programplaneringen anpassas till projektgenomförandefasen. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna att se till att förvaltningsmyndigheterna främjar och uppmuntrar 
integrering av miljöhänsyn i projekt även efter programplaneringen, till exempel genom 
att utfärda riktlinjer eller genom att anordna upplysningskampanjer för sökande. 
Dessutom bör de sammanhållningspolitiska medlen stärka integrationen mellan 
å ena sidan transportsektorn och å andra sidan energisektorn och den digitala sektorn, 
i syfte att dra nytta av och maximera potentiella synergier.

22. Europaparlamentet välkomnar också det enhetliga regelverket som nu omfattar 
sju EU-fonder som genomförs i partnerskap med medlemsstaterna (delad förvaltning). 
Parlamentet välkomnar också kommissionens förslag om lättare kontroller av program 
som uppvisar goda resultat, med ökat förtroende för nationella system och utvidgningen 
av principen om samordnad granskning, för att undvika dubbla kontroller. Parlamentet 
välkomnar även den nya ramen för projekt som inför en årlig resultatöversyn i form av 
en politisk dialog mellan programmyndigheterna och kommissionen. 
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