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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för regional utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande som ett första steg mot att ta 
fram strategiska riktlinjer för sammanhållningspolitiken för att stödja tillväxt och 
sysselsättning.

2. Europaparlamentet noterar att en balanserad konkurrenskraft och en polycentrisk 
utveckling av gemenskapsområdet utgör faktorer som bör bidra till ökad territoriell 
sammanhållning och som återspeglas i de tre frågor som kommissionen prioriterar, det vill 
säga att på ett hållbart sätt göra medlemsstaterna, regionerna och städerna mer lockande 
ekonomiskt sett, att främja nyskapande, företagande och en kunskapsekonomi samt att 
skapa fler och bättre arbetstillfällen. I detta avseende krävs effektiva, integrerade och 
hållbara transportsystem, som endast kan inrättas med ett maximalt stöd från 
gemenskapen, och som måste stöttas av tillräckliga investeringsnivåer och utvecklas inom 
ramen för Lissabonstrategin.

3. Europaparlamentet instämmer därför i att de 30 projekt av europeiskt intresse som drivs i 
de medlemsstater och regioner som är berättigade till stöd inom ramen för 
konvergensmålet bör prioriteras och avvisar varje försök att minska antalet prioriterade 
projekt. Parlamentet beklagar emellertid att de investeringar i transportnätet från EU:s sida 
som Europeiska rådet föreslår för 2007–2013 är helt otillräckliga om man vill förbättra 
infrastrukturen och därmed skapa konvergens, och konstaterar att dessa investeringar 
därför måste ökas. Parlamentet insisterar också på att angöringssträckorna för 
TEN-projekt måste få bidrag via alla finansiella instrument inom ramen för 
sammanhållningspolitiken om TEN-projekten skall bli framgångsrika.

4. Europaparlamentet inser att gränsöverskridande projekt och transnationellt samarbete är 
viktiga för ökad transnationell integration, driftskompabilitet och sammanhållning, och 
behöver uppmuntras genom finansiellt stöd med incitament på olika nivåer för att 
motverka att järnvägar och vägar slutar innanför nationella gränser. Viktiga är även 
gränsöverskridande projekt som bidrar till att minska hindren vid de naturliga gränserna 
(Alperna och Pyrenéerna) och till att främja övergången från vägtransport till 
järnvägstransport och som erbjuder lösningar på trängsel- och säkerhetsproblemen, i 
synnerhet inom frakttransporten.

5. Europaparlamentet uppmanar EU och nationella myndigheter att inte nonchalera det 
viktiga bidrag som de inre vattenvägarna kan ge.

6. Europaparlamentet håller med kommissionen om att kriteriet om avkastning på 
investeringar bör tillämpas när projekt väljs ut, genom att full hänsyn tas till den 
ekonomiska aktiviteten på lokal och regional nivå och den befintliga strukturen. 
Parlamentet inser att offentlig-privata partnerskap för investeringar i detta sammanhang 
bara är möjliga när den ekonomiska verksamheten redan är på en sådan nivå att en 
kommersiell avkastning på investeringarna garanteras och förutsatt att dessa 
offentlig-privata partnerskap fungerar på ett öppet sätt i enlighet med principen om 



PE 368.023v03-00 4/7 AD\608376SV.doc
Delvis extern översättning

SV

ekonomisk lönsamhet inom ramen för Lissabon- och Göteborgsstrategierna.

7. Europaparlamentet understryker vikten av stöd till transporter i städer och förorter från 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, däribland nya offentliga transportsystem 
eller återinvesteringar i befintliga system såsom spårvagnar, pendeltåg, integrerade system 
och rullande materiel som avsevärt bidrar till kampen mot sociala och miljömässiga 
problem i stadsområden samtidigt som de främjar en hållbar ekonomisk verksamhet. 
Parlamentet anser att ”stadsområden” bör definieras i fondbestämmelserna för att detta 
strategiska mål skall nås.

8. Europaparlamentet noterar att en hållbar turism är viktig för många regioner, däribland 
landsbygdsområdena, och betonar att det krävs en integrerad och ordentligt finansierad 
strategi för kollektivtrafiken, speciellt för landsbygdsområden, inlandsområden, avlägsna 
områden och randområden, för att dessa skall kunna dra nytta av 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet noterar också att regionala järnvägslinjer och 
flygplatser har en viktig roll för att detta skall lyckas.

9. Europaparlamentet understryker att man måste förbättra de särskilda åtgärder som för 
närvarande fastställs i artikel 299.2 i EG-fördraget för att minska de negativa effekterna av 
randområdenas särskilda nackdelar, i synnerhet på området för höghastighetsvattenvägar 
och andra transportsätt, i syfte att minska de tilläggskostnader som förorsakas av dessa 
regioners avlägsna belägenhet i förhållande till den europeiska kontinenten.
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MOTIVERING

Den aktuella bakgrunden till sammanhållningspolitiken

Om det beslut som Europeiska rådet fattade den 15 december 2005 står fast kommer det 
tillgängliga anslaget till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T) att minska från 
de 20 miljarder euro som kommissionen begärde för perioden 2007–2013 till uppskattningsvis 
6 miljarder euro. Detta har betydelse för sammanhållningspolitiken eftersom den stora 
projekteftersläpningen kommer att förvärras om denna nedskärning genomförs, med tanke på 
att offentlig-privata partnerskap inte kan uppväga hela bristen på finansiering. När det gäller 
sammanhållningen har de nya medlemsstaterna en relativt låg köpkraft, vilket gör att 
offentlig-privata partnerskap och andra arrangemang blir svårare och mer komplicerade.

Nya finansieringsmöjligheter från Europeiska investeringsbankens och 
Europeiska investeringsfondens sida samt eventuella garantiåtaganden skulle vara välkomna 
om villkoren för investeringar i både de mer utvecklade medlemsstaterna och i 
sammanhållningsländerna vore verkligt goda.

Jämförelse mellan EU-15 och EU-10

Det finns en beklaglig obalans mellan gamla och nya medlemsstater när det gäller 
användningen av TEN-T. De nya medlemsstaterna tog inte några TEN-T-pengar i anspråk 
fram till förra sommaren, med undantag för förberedelsekostnader. Det finns mycket få 
TEN-T-projekt i de nya medlemsstaterna totalt sett, och de som finns finansieras till stor del 
av Sammanhållningsfonden.

Inte ens bestämmelserna om finansieringsnivåer för varje projekt i de nya föreslagna 
regelverken kommer att räcka för att stoppa den ökande eftersläpningen av projekt i de nya 
medlemsstaterna. Detta understryker ytterligare vikten av angöringssträckor i de nya 
medlemsstaterna om sammanhållningsmålen skall nås. Dessutom måste kopplingspunkter 
mellan de olika transeuropeiska näten (TEN-T, energi och telekommunikation) granskas för 
att fastställa var det finns möjliga synergieffekter, till exempel länken mellan transporter på 
inre vattenvägar, havshamnar och energileverantörernas nät.

Den offentliga sektorn och finansieringsalternativ

De allmännyttiga tjänsterna måste bibehållas och utvecklas, och deras bidrag till 
sammanhållningspolitikens olika aspekter bör undersökas igen, vilket utskottet för transport 
och turism gör genom vår kollega Erik Meijers betänkande.

Som vår kollega Markus Ferber skrev i betänkandet om posttjänster är det så att 
”finansieringsinstrument för samhällsomfattande tjänster hittills testats inom ett område med 
monopol” i medlemsstaterna och att det än så länge inte finns stora erfarenheter av andra 
finansieringsmodeller. Detta gäller också för offentliga transporter. Kommissionen bör därför 
granska sådana modeller i detalj.
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En realistisk balans mellan transportsätt

Transporter i städer och tätorter, liksom transporter i avlägsna områden med små byar, måste 
byggas ut. De har en framträdande roll när det gäller att bidra till territoriell och social 
sammanhållning, samtidigt som de bidrar till utvecklingen och användningen av miljövänlig 
infrastruktur.

När det gäller att genomföra sammanhållningspolitiken bör kommissionen dessutom ägna sig 
mer åt den grundläggande infrastrukturen för transporter, speciellt inre vattenvägar och 
järnväg. I fråga om järnväg måste spårinfrastruktur och rullande materiel framhållas särskilt. I 
de nya medlemsstaterna bör inte kostnader för rullande materiel betraktas som 
driftskostnader.

Prioriteringar

Huvudregeln måste vara att främja konkurrenskraft genom att bygga ut transportnätverk, men 
detta betyder att man måste ta vederbörlig hänsyn till skillnaderna mellan gamla och nya 
medlemsstater. Det skulle vara ett misstag att betrakta järnvägen som en absolut och 
övergripande prioritet, eftersom utbyggnaden av vägarna släpar efter mer än järnvägen i de 
nya medlemsstaterna.

Gränsöverskridande projekt måste prioriteras högt, med speciell inriktning på EU:s 
utvidgnings- och grannskapspolitik. De gränsöverskridande projekten spelar en ovärderlig roll 
för fullbordandet av transportnätens utveckling. 

När det gäller TEN-T är dock EU:s projektfinansiering på 50 procent för låg. För 
gränsöverskridande projekt bör den vara upp till 70–80 procent. Man bör komma ihåg att alla 
de nya medlemsstaterna är transitländer.

Det måste finnas synergieffekter mellan politiken på olika gemenskapsområden, såsom 
landsbygdens utveckling, den gemensamma jordbrukspolitiken och beskattningen, i fråga om 
sammanhållningsrelaterad transportutveckling. Således måste särskilda skatterabatter ges till 
användningen av biodiesel, särskilt med tanke på gaskrisen i Ukraina. 
Infrastrukturutvecklingen kan också innebära att alternativa sätt och metoder att tillhandahålla 
energi (t.ex. flytande naturgas) stöttas.

Från regional synpunkt måste regionala flygplatser i de nya medlemsstaterna stödjas, eftersom 
väg- och järnvägsinfrastrukturen är så underutvecklad i många regioner i dessa länder att 
regionala flygplatser är nödvändiga. De kan driva på utvecklingen av hela det regionala 
transportnätet. I det avseendet måste den positiva effekten på lokal, regional, nationell och 
gränsöverskridande turism framhållas.



AD\608376SV.doc 7/7 PE 368.023v03-00
Delvis extern översättning

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning: 
Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007–2013

Referensnummer KOM(2005)0299 – 2006/2086(INI)
Ansvarigt utskott REGI
Yttrande

Tillkännagivande i kammaren
TRAN

Förstärkt samarbete – tillkännagivande 
i kammaren
Föredragande av yttrande

Utnämning
Zsolt László Becsey
30.8.2005

Tidigare föredragande av yttrande
Behandling i utskott 21.2.2006 21.3.2006
Antagande 21.3.2006
Slutomröstning: resultat +:

–:
0:

34
2
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo 
Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Roland 
Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-
Plasschaert, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Ioannis 
Kasoulides, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Fernand 
Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Michael Henry Nattrass, Seán Ó 
Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrich 
Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-
Kool

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Zsolt László Becsey, Guy Bono, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, 
Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Francesco Musotto, Vladimír Remek, 
Luis Yañez-Barnuevo García

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)
Anmärkningar (tillgängliga på ett enda 
språk)

...


