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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att begreppet infrastrukturtjänster som införs i grönboken om 
TEN-T-politikens framtid är av strategisk betydelse när det gäller att öka 
konkurrenskraften och sysselsättningen inom EU, i linje med Lissabonagendan och den 
europeiska sysselsättningsstrategin. Parlamentet uppmanar kommissionen att fokusera på 
främjandet av tjänster av hög kvalitet och ett mer effektivt utnyttjande av befintlig 
infrastruktur.

2. Europaparlamentet betonar att strukturfonderna, i synnerhet sammanhållningsfonden, 
skulle kunna bidra till TEN-T-målen på ett mer effektivt sätt om prioriteringarna var mer 
målinriktade och finansieringen koncentrerades på flaskhalsar och gränsöverskridande 
avsnitt av projekt samt på nya utmaningar som påverkar transporterna, såsom 
klimatförändringen och energiförsörjningen.

3. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör förbinda sig till en långsiktig 
nätplanering och en långsiktig programplanering när det gäller utvecklingen av 
infrastruktur, för att garantera snabbare och säkrare projektgenomföranden som gör det 
möjligt att i högre grad involvera den privata sektorn.

4. Europaparlamentet påpekar att förenklingen av förfarandena och införandet av finansiella 
garantier för att minska riskerna för företagen, i synnerhet för små och medelstora företag, 
är av stor betydelse om man vill locka till sig privatkapital och inrätta sunda offentlig-
privata partnerskap, vilka är viktiga för projektgenomförandet.

5. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att den territoriella sammanhållningen i 
EU är helt beroende av förmågan att garantera goda förbindelser mellan regionerna. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att påskynda insatserna för att nå framsteg på 
gränsöverskridande avsnitt av befintliga projekt och att tillhandahålla den nationella 
finansiering som krävs. 

6. Europaparlamentet betonar att avlägset belägna regioner har stora handikapp på grund av 
sin begränsade tillgång TEN-T-korridorer. Parlamentet rekommenderar att 
medlemsstaterna förbättrar de lokala förbindelserna i syfte att minimera kostnaderna 
relaterade till ett avlägset läge.

7. Europaparlamentet anser att en verklig ”bottom-up-strategi”, som innebär att regionala 
och lokala myndigheter, det civila samhällets aktörer och lokalbefolkningen deltar i 
beslutsprocessen, är en förutsättning för att man ska kunna garantera att TEN-T-projekt 
genomförs snabbt och att de kan upprätthållas på längre sikt.

8. Europaparlamentet anser att den information som ges om användningen av medel för att 
finansiera TEN-T-projekt och fördelarna med denna finansiering inte alltid är tillräckligt 
tydlig för medborgarna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna 
att utveckla åtgärder för att öka insynen när det gäller dessa medel och de resultat som 
uppnåtts.
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