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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.

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.

3. Europaparlamentet insisterar på att EU:s transportpolitik är av avgörande betydelse för 
den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten, och därför bör projektens 
kvalitet och hållbarhet prioriteras i stället för deras kvantitet eller storlek.

4. 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 alla projekt 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.

5. Europaparlamentet betonar att utöver dess 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 bankens 
transportfinansiering. Parlamentet uppmanar EIB att i god tid rapportera om alla steg 
i översynen av transportpolitiken till parlamentet.

6. Europaparlamentet anser att finansieringen från Fonden för ett sammanlänkat Europa 
(FSE) till transportområdet kan förbättras genom att man ökar den del av finansieringen 
som går till transportsätt med nollutsläpp. Parlamentet välkomnar kommissionens 
strategi att samfinansiera återupprättandet av regionala gränsöverskridande 
järnvägsanslutningar som har avvecklats eller övergetts, och uppmanar 
medlemsstaterna, de gränsöverskridande 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. 
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 

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)).
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att minska bullret från godstransporter på järnväg för att säkerställa ett hållbart och 
effektivt godstransportsystem.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad främja bekväma 
europeiska nattåg som ett hållbart alternativ till kortdistansflygningar och 
långdistansbilresor.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kombinera medfinansieringen av 
EuroVelo-nätet med det övergripande järnvägsnätet.

9. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen och medlemsstaterna i högre grad 
måste prioritera finansiering av transportsäkerhet för passagerare inom olika 
transportmedel och fokusera på oskyddade trafikanters säkerhet, såsom fotgängare, 
cyklister och andra användare av mikromobilitet, 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 och dess bestämmelse att medlemsstaterna 
ska se till att oskyddade trafikanters behov beaktas. 

10. 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.

11. Europaparlamentet efterlyser ett mer transparent finansieringslandskap och mer 
transparenta projektbedömningar, med särskild hänsyn till medborgarnas deltagande 
i ett transparent beslutsfattande och övervakningen av utvecklingen av stora projekt som 
har en total investeringsvolym på över 1 miljard euro.

12. 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.

13. 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 år2.

2 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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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM HAR 
LÄMNAT SYNPUNKTER TILL FÖREDRAGANDEN AV YTTRANDET

Enhet och/eller 
personEuropeiska federationen för transport och miljö – 58744833263-19

Europeiska järnvägsgemenskapen – 7574621118-27


