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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om revideringen av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
(2019/2192(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 
11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet1,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa (FSE)2,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2016 om förbättring av 
transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa3,

– med beaktande av sin resolution av den 11 december 2018 om militär rörlighet4,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given5,

– med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 10/2020 av den 16 juni 2020 
EU:s transportinfrastrukturer: megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge 
nätverkseffekter i tid6,

– med beaktande av revisionsrättens översikt nr 09/2018 av den 6 december 2018 
Mot en väl fungerande transportsektor i EU: utmaningar som måste hanteras7,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0000/2020), 
och av följande skäl:

A. En modern infrastruktur för multimodala transporter är av avgörande betydelse för att 
den inre marknaden ska fungera och för EU:s förbindelser och konkurrenskraft, och den 
utgör en förutsättning för hållbar, smart och säker mobilitet.

B. Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) säkerställer ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning samt tillgänglighet i hela EU och dess regioner, och 
stimulerar därmed ekonomisk tillväxt och sysselsättning, främjar digitalisering, 

1 EUT L 348, 20.12.2013, s. 1.
2 Antagna texter, P8_TA(2019)0420.
3 EUT C 215, 19.6.2018, s. 152.
4 Antagna texter, P8_TA(2018)0498.
5 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_EN.pdf.
7 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_EN.pdf.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_EN.pdf
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motverkar klimatförändringarna och stärker motståndskraften.

C. Medlemsstaterna har åtagit sig att fullborda TEN-T:s stomnät senast 2030 och det 
övergripande nätet senast 2050. 

D. Politiken för TEN-T bör främja det EU-övergripande införandet av innovativa 
transportlösningar, lösningar för utsläppssnål mobilitet och alternativa bränslen.

Ett framtidssäkrat TEN-T

1. Europaparlamentet betonar mervärdet av de multimodala stomnätskorridorerna som 
täcker in de viktigaste passagerar- och godsflödena mellan och inom medlemsstaterna. 
Parlamentet anser att de absolut måste färdigställas i tid och att undanröjandet av 
flaskhalsar och åtgärdandet av felande länkar måste prioriteras, särskilt på 
gränsöverskridande avsnitt.

2. Europaparlamentet anser det vara viktigt att fortsätta utbyggnaden av TEN-T och då 
fokusera på sammanlänkningen mellan stomnätet och det övergripande nätet på 
landsbygden, i avlägset belägna områden, i de yttersta randområdena och på öar. 
Parlamentet betonar att det inte bör göras några omfattande ändringar av kartorna, och 
uppmanar kommissionen att anta alla justeringar som har fastställts i översynen av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)8.

3. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att inom ramen för TEN-T 
prioritera ett fullskaligt införande av alternativa bränslen för alla trafikslag, inbegripet 
utvecklingen av relevant teknik, laddnings- och tankningsinfrastruktur samt 
säkerhetsstandarder och standarder för driftskompatibilitet, liksom den rättsliga ramen 
för alternativa bränslen.

4. Europaparlamentet betonar behovet av att ytterligare främja transportlänkar i urbana 
knutpunkter, hamnar, flygplatser och multimodala plattformar för att säkerställa 
ett smidigt fungerande, effektivt, smart och hållbart mobilitetssystem för 
passagerarbefordran och godslogistik och därmed främja en effektiv trafikomställning.

5. Europaparlamentet understryker att innovation och digitalisering spelar en central roll för 
att göra transporterna säkrare och minska mängden koldioxid de släpper ut. Parlamentet 
betonar att TEN-T måste främja innovativa digitala tillämpningar inom alla trafikslag, 
inbegripet intelligenta transportsystem, det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg 
(ERTMS), övervaknings- och informationssystem för sjötrafik, flodinformationstjänster 
och europeiska system för flygledningstjänster (Single European Sky ATM Research).

6. Europaparlamentet påpekar att lösningar för smart och autonom mobilitet är på väg att 
bli kommersiellt gångbara och att ombyggnaden av relevant transportinfrastruktur och 
digital infrastruktur inom TEN-T måste påskyndas, samtidigt som driftskompatibiliteten 
över gränserna säkerställs.

8 Särskilt de justeringar som fastställts i del III i bilagan (till Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 
17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE)).
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7. Europaparlamentet anser att infrastrukturstandarder som är gemensamma för hela nätet 
gör det möjligt att få till stånd ett verkligt gemensamt europeiskt transportområde. 
Parlamentet anser det vara viktigt att bygga om befintlig infrastruktur med tanke på 
tekniska framsteg, kapacitetsökningar och behovet av att stärka infrastrukturens 
motståndskraft mot konsekvenserna av kriser såsom pandemier.

Finansiering, styrning och tillsyn

8. Europaparlamentet betonar att det för att säkerställa att det görs tillräckliga 
investeringar i TEN-T-infrastruktur är viktigt att alla relevanta EU-fonder (FSE, 
InvestEU, de europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont Europa m.fl.) och 
Europeiska investeringsbankens utlåning skräddarsys för att tillgodose transportsektorns 
specifika behov och att medlemsstaterna åtar sig att bidra med tillräcklig finansiering. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka synergierna mellan andra relevanta 
EU-instrument än FSE (t.ex. Europeiska regionala utvecklingsfonden) och att optimera 
användningen av blandfinansieringsinstrument för att attrahera privata investerare och 
förstärka effekterna av den offentliga finansieringen.

9. Europaparlamentet är mycket bekymrat över att gränsöverskridande projekt försenats, 
vilket hämmar inrättandet i tid av smidigt fungerande stomnätskorridorer. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter för sina delar av nätet och att 
säkerställa effektiva administrativa förfaranden, och uppmanar dem med kraft att öka 
digitaliseringen av de administrativa förfarandena.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka sin tillsyn över genomförandet 
av TEN-T genom att förstärka relevanta instrument liksom de europeiska samordnarnas 
roll i styrningen av korridorerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att klargöra hur 
regler och krav ska tolkas vad gäller utvärdering, rapportering och bedömningar av 
rätten till stöd. 

Trafikslag

11. Europaparlamentet påpekar att det är viktigt att säkerställa bra väginfrastruktur inom 
TEN-T, och efterlyser åtgärder för att ytterligare stärka trafiksäkerheten utifrån en 
nollvision och säkerställa att känslig infrastruktur är driftssäker under hela sin livscykel.

12. Europaparlamentet framhåller potentialen i nya och aktiva slag av uppkopplad mobilitet 
inom urbana och lokala person- och godstransporter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att ha ett nära samarbete med regionerna och 
städerna för att stärka den infrastruktur som säkerställer en transportsträckas sista 
kilometer och intermodala förbindelser inom hela TEN-T, och således möjliggöra 
en smidigare och effektivare användning av infrastruktur och tjänster. 

13. Europaparlamentet upprepar järnvägstransporternas viktiga roll för att minska 
koldioxidutsläppen i transportsektorn. Parlamentet anser att främjande av 
trafikomställningar och effektiva järnvägstransporter, särskilt på gränsöverskridande 
sträckor, måste vara en prioritering för TEN-T och att detta ska ske genom en fullskalig 
utbyggnad av ERTMS, avlägsnandet av hinder i nätet, säkerställandet av 
sammanlänkning och driftskompatibilitet och en optimering av korridorerna för 
godstransporter på järnväg utifrån efterfrågan.
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14. Europaparlamentet betonar betydelsen av transporter på inre vattenvägar som 
ett hållbart trafikslag samt behovet av att säkerställa de inre vattenvägarnas kapacitet, 
kvalitet och farbarhet liksom smidigt fungerande länkar mellan hamnar och järnvägs- 
och vägnät i stomnätet och det övergripande nätet. Parlamentet efterlyser åtgärder för att 
underlätta övergången till innovativa och hållbara lösningar i sektorn. 

15. Europaparlamentet betonar rollen som sjöfartslänkar av hög kvalitet spelar för 
EU:s internationella och inhemska handel. Parlamentet anser att syftet med pelaren för 
höghastighetsleder till sjöss är att underlätta för behovsbaserade närsjöfartsförbindelser 
och närsjöfartstjänster som hållbara komplement till landburna transporter, underlätta 
samarbetet mellan kusthamnar och deras förbindelser med inlandet samt främja 
utvecklingen och utbyggnaden av rena och alternativa bränslen, efter att 
en konsekvensbedömning har gjorts, och energieffektivitetslösningar för sjötransporter. 

16. Europaparlamentet understryker att luftfarten är viktig för EU:s förbindelser med 
omvärlden liksom för förbindelserna inom EU, inbegripet med avlägset belägna 
områden. Parlamentet betraktar TEN-T som ett viktigt verktyg för att påskynda 
övergången till alternativa bränslen i sektorn genom att det tillhandahåller nödvändig 
kapacitet på flygplatser i stomnätet och det övergripande nätet.

Strategisk inriktning

17. Europaparlamentet belyser det strategiska värdet för EU av att inom TEN-T upprätthålla 
nära transportförbindelser med tredjeländer och av att ytterligare integrera västra 
Balkan. Parlamentet anser det vara tillrådligt att EU bygger ut sina transportförbindelser 
inom TEN-T med kandidatländerna, länderna i södra Medelhavsområdet och det östliga 
partnerskapet samt med Asien, på grundval av EU:s standarder och 
ömsesidighetsprincipen. Parlamentet uppmanar kommissionen att särskilt beakta 
gränserna i EU och att följa vilka konsekvenser Förenade kungarikets utträde får för 
gränsregionerna.

18. Europaparlamentet konstaterar att TEN-T spelar en roll för att stärka den militära 
mobiliteten i hela EU. Parlamentet insisterar på att de nätavsnitt som identifierats som 
lämpliga för militär mobilitet strikt ska utvecklas i enlighet med principen om dubbla 
användningsområden. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att utarbeta 
planer för att skydda strategisk infrastruktur och TEN-T i sin helhet.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Det huvudsakliga målet för EU:s gemensamma transportpolitik är att skapa ett gemensamt 
transportområde i hela EU. Det främsta politiska instrumentet för att uppnå detta mål är 
politiken för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Den hanterar genomförandet och 
utvecklingen av ett EU-täckande nät av järnvägar, vägar, inre vattenvägar, sjöfartsleder, 
hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler. Politiken strävar efter att identifiera och 
överbrygga klyftor samt undanröja flaskhalsar och tekniska hinder för att stärka den 
övergripande sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen i EU.

Även om det har skett framsteg under de senaste åren behövs det en översyn eftersom det sedan 
den senaste översynen har skett oförutsedda förändringar som påverkar transportsektorn. Det 
går inte längre att blunda för att vissa stomnätskorridorer kommer att försenas och det finns en 
risk för att tidsfristerna för färdigställandet av dem kommer att överskridas.

Det är oerhört viktigt att se till att EU:s infrastruktur för multimodala transporter 
moderniseras och framtidssäkras i syfte att säkerställa att EU:s inre marknad fungerar och att 
EU är konkurrenskraftigt liksom i syfte att stödja omställningen till smart, hållbar, effektiv 
och säker mobilitet.

Det är viktigt att påminna om att befintlig lagstiftning inte behöver revolutioneras. I synnerhet 
bör utformningen av stomnätet endast genomgå små förändringar så att det kan fullbordas 
i tid senast 2030. För att stärka samstämdheten mellan Fonden för ett sammanlänkat Europa 
(FSE) och TEN-T bör de justeringar som förtecknas i del III i bilagan till översynen av FSE1 
överföras till de nya TEN-T-kartorna. Dessa justeringar behövs för att skapa bättre förståelse 
för och göra dagens korridorsträckningar mer transparenta och för att säkerställa att felande 
(gränsöverskridande) länkar och flaskhalsar beaktas och tas itu med i det nya TEN-T. För att 
EU:s transportpolitik ska bli framgångsrik måste flaskhalsar avlägsnas och felande länkar 
färdigställas i tid. Det är också viktigt att befintlig infrastruktur kontrolleras och utvärderas för 
att säkerställa att den är effektiv och har nödvändig kapacitet. Man måste säkerställa att 
stomnätet står klart senast 2030.

För att säkerställa att TEN-T-näten är effektiva är det viktigt att mobilitetssystemen för 
passagerarbefordran och godslogistik kan användas på ett säkert, tryggt, effektivt och 
problemfritt sätt. Därför bör multimodala transportlänkar i urbana knutpunkter, hamnar, 
flygplatser och plattformar främjas. Infrastruktur som säkerställer en transportsträckas sista 
kilometer är mycket viktig för ett alltigenom effektivt TEN-T. Både kommissionen och 
medlemsstaterna måste därför ha ett nära samarbete med regionerna och städerna för att stärka 
denna infrastruktur så att användarna får många fler möjligheter att använda nätet.

En central ändring i det nya TEN-T måste vara integreringen av infrastruktur för alternativa 
bränslen. Genom att infrastruktur för alternativa bränslen för samtliga trafikslag inkluderas 
blir det möjligt att främja ett fullständigt införande av alternativa bränslen, vilket kan bidra till 
att lösa dagens efterfråge- och utbudsdilemma. TEN-T och den aviserade översynen av 
direktivet om infrastruktur för alternativa bränslen måste gå hand i hand.

Stöd till digitalisering och förnyelse av alla trafikslag måste stå i centrum för det kommande 

1 P8_TA(2019)0420.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0420_SV.html
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TEN-T. Den digitala omställningen gör det möjligt att göra transporterna säkrare, mer 
hållbara och mer effektiva. Under de senaste åren har framgång nåtts med intelligenta 
transportsystem (ITS), det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), 
övervaknings- och informationssystem för sjötrafik (VTMIS), flodinformationstjänster (RIS) 
och europeiska system för flygledningstjänster (SESAR). För att vara effektivt måste 
genomförandet och införandet av digitala lösningar vara samstämt och ordentligt samordnat 
i hela EU. Vid översynen av TEN-T bör även smart och autonom mobilitet beaktas. TEN-T 
måste säkerställa att nödvändig infrastruktur byggs upp eller ut och att driftskompatibilitet 
över gränserna säkerställs.

Krisen i samband med covid-19 har visat hur viktigt det är med en väl fungerande och väl 
sammanlänkad infrastruktur för befordran av gods och passagerare. Den har också påvisat 
transporternas värde för ekonomin i sin helhet. Det är därför viktigt att utrusta nätet på ett sätt 
som ökar dess motståndskraft mot nya risker och kriser. Behovet av ökad motståndskraft 
måste ses mot bakgrund av EU:s och den europeiska säkerhetspolitikens övergripande 
strategiska autonomi.

En ny dimension av TEN-T-politiken är förflyttningen av militära styrkor inom och utanför 
EU, vilket identifierades i handlingsplanen för militär rörlighet. Fysiska, rättsliga och 
regleringsmässiga hinder såsom icke driftskompatibel infrastruktur eller tungrodda 
tullförfaranden hämmar för närvarande denna rörlighet. För att överbrygga hindren måste 
lämpliga nät utrustas i enlighet med principen om infrastruktur med dubbla 
användningsområden för både civila och militära ändamål för de berörda delarna av TEN-T.

Alla trafikslag måste få samma utrymme i det nya TEN-T. Det är viktigt med teknikneutralitet 
för att minska de totala utsläppen från transportsektorn samtidigt som man säkerställer 
människors mobilitet till överkomliga priser. Man måste undvika ett tillvägagångssätt som 
drar alla trafikslag och energikällor över en kam.

Väginfrastrukturens kvalitet måste upprätthållas och övergången till vägtransporter med låga 
utsläpp måste stödjas. Ledstjärnan bör vara en nollvision.

Järnvägstransporterna spelar en avgörande roll för att minska koldioxidutsläppen 
i transportsektorn. Nationella prioriteringar har ofta lett till att godsflödena har förlagts från 
järnväg till väg. Man måste stärka järnvägsförbindelserna, särskilt de gränsöverskridande 
förbindelserna och förbindelserna mellan ekonomiska centrum. Man bör också fästa särskild 
vikt vid tågförbindelser som kan avlasta hårt belastade gods- och persontransportsträckor. 
Järnvägskorridorerna måste optimeras för att säkerställa sammanlänkningsmöjligheter, 
driftskompatibilitet och planeringen av tillräcklig kapacitet. 

Man måste säkerställa att de inre vattenvägarnas kapacitet, kvalitet och farbarhet förbättras. 
Inlandssjöfarten är i hög grad beroende av vattendjupet i floderna. Därför är det viktigt att 
infrastrukturen för inre vattenvägar anpassas till de utmaningar som klimatförändringarna för 
med sig. Man måste stödja gränsöverskridande lösningar, digitalisering och innovation. Det är 
nödvändigt att erkänna inlandshamnarnas gränsöverskridande roll, och det måste säkerställas 
att multimodaliteten vid de främsta inlandshamnarna stärks.

Luftfarten spelar en viktig roll för förbindelserna inom EU, särskilt med de avlägset belägna 
områdena och ö-regionerna. Översynen av TEN-T kan komma att bli ett viktigt verktyg för 
att, efter att en konsekvensbedömning har gjorts, påskynda övergången till alternativa 
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bränslen i sektorn.

Förordningen bör också uppmuntra de ansträngningar som görs för att sammanlänka EU med 
områden bortom dess yttre gränser. Den bör ta sikte på att säkerställa att avbrotten i nätet 
mellan EU och dess grannländer är så få som möjligt. I synnerhet bör integreringen av västra 
Balkan stödjas. Genom utvecklingen av ett transportnät utifrån de principer som TEN-T bygger 
på är det möjligt att ytterligare integrera västra Balkan i EU:s inre marknad. Berörda parter 
i kandidatländerna bör involveras i översynsarbetet, t.ex. genom transportsammanslutningen för 
västra Balkan (WB6 Transport Community). Man måste också uppmärksamma de nya gränser 
som uppstår inom EU till följd av Förenade kungarikets utträde. I synnerhet måste man beakta 
utträdets följder för de regioner som gränsar till Nordsjön och Atlanten.

Många studier har visat att fullbordandet av TEN-T:s stomnät hämmas av förseningar i det 
nationella planeringsarbetet. Kommissionen måste därför stärka sin tillsyn över genomförandet 
av TEN-T. De instrument som är tillgängliga enligt dagens rättsliga ram måste stärkas liksom 
de europeiska samordnarnas roll och befogenheter. Medlemsstaterna måste ta de skyldigheter 
som föreskrivs i TEN-T-förordningen på allvar och i vederbörlig ordning fullgöra dem. För att 
färdigställandet av transportinfrastrukturen ska gå snabbare måste medlemsstaterna förenkla de 
administrativa och rättsliga förfarandena och öka digitaliseringen.

Det krävs tillräckliga investeringar för att målen med TEN-T ska uppnås. Samtliga relevanta 
EU-fonder (FSE, InvestEU, ESI-fonderna, Horisont Europa m.fl.) och Europeiska 
investeringsbankens utlåning måste beakta transportsektorns specifika behov. Man måste 
undvika budgetnedskärningar. Ekonomiskt stöd till transportprojekt kan undergrävas av 
bristande samordning mellan institutioner, oförmåga att påvisa de finansierade projektens 
mervärde, mindre utvecklade regioners svårigheter att utnyttja komplexa 
finansieringsmekanismer och bristande vilja i medlemsstaterna att främja gränsöverskridande 
avsnitt. Därför är det viktigt att förenkla ansökningsförfarandena och tillhandahålla 
vägledning till mindre utvecklade regioner och länder för att modernisera deras institutioner. 
Dessutom måste samverkanseffekterna mellan TEN-T och andra relevanta EU-instrument än 
FSE (t.ex. Eruf) stärkas. Medlemsstaterna måste helhjärtat åta sig att bidra med tillräcklig 
finansiering, särskilt för gränsöverskridande projekt.

Den kommande översynen av TEN-T-förordningen kan leda till att det europeiska 
transportnätet kommer på rätt väg igen. Detta kräver dock att översynen görs på rätt sätt. Den 
måste vara ambitiös och leda till att TEN-T moderniseras och framtidssäkras. EU måste i hög 
grad prioritera fullbordandet av det transeuropeiska transportnätet.


