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Pressmeddelande 
Luxemburg den 7 maj 2019 

Revisorer kontrollerar om det EU-täckande vägnätet följer 
planen 

Europeiska revisionsrätten arbetar just nu med en revision av EU:s stöd till vägnätet som 
förbinder medlemsstater och regioner. Revisorerna kommer att undersöka om Europeiska 
kommissionens åtgärder och finansiering säkerställer att medlemsstaterna följer planen och 
vägnätet blir klart i tid så att medborgarna får bättre förbindelser. 

Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av en revision om vägar som förbinder 
europeiska regioner. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad 
granskningsuppgift. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik eller 
de program som granskas. 

Vägar är fortfarande det viktigaste medlet för att transportera människor och varor i EU och så 
kommer det sannolikt att förbli inom överskådlig tid, säger revisorerna. Att bygga vägar och göra 
dem tillgängligare är även viktigt för att stimulera den ekonomiska tillväxten. År 2016 sysselsatte 
transportsektorn över 11 miljoner människor – mer än 5 % av EU:s arbetskraft. 

På 1990-talet började kommissionen utveckla ett transeuropeiskt transportnät där bland annat 
väginfrastruktur ingick. Målet är att de nio stomnätskorridorerna med cirka 40 000 kilometer 
vägar från Östersjön till Atlanten och från Skandinavien till Medelhavet ska vara klara till 2030. 
Korridorerna är av största strategiska betydelse för att de politiska målen ska uppnås och täcker 
in större delen av stomnätet. Dessutom vill kommissionen att det övergripande nätet ska vara 
klart till 2050, vilket kommer att innebära att alla regioner i EU blir tillgängliga och att det finns 
förbindelser mellan dem.  
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EU:s finansiering till vägar för perioden 2007–2020 uppgår till cirka 82 miljarder euro, varav 
hälften har använts till stomnätet och det övergripande nätet. De största mottagarna av 
finansiering är EU-medlemsstater i Central- och Östeuropa. 

”EU:s finansiering har hjälpt till att förbättra transportlänkarna mellan medlemsstater och 
regioner under de senaste årtiondena, men det finns fortfarande luckor och flaskhalsar i vägnätet 
och det saknas förbindelselänkar,” sade George Pufan, den ledamot av revisionsrätten som 
ansvarar för revisionen. ”Risken finns att hela det EU-täckande stomnätet inte blir klart i tid. 

Ett färdigbyggt vägnät mellan medlemsstater och inom deras regioner kan förkorta 
transporttiderna för passagerare och varor och ge högre kapacitet på bättre vägar. Men det EU-
täckande vägnätet är fortfarande inte komplett. Medlemsstaterna i Central- och Östeuropa har 
till exempel dåliga öst-västliga förbindelser, och förbindelserna mellan länderna är inte heller bra. 

Revisorerna kommer att undersöka om tidsplanen för det EU-täckande stomnätet följs så att det 
kommer att vara färdigbyggt i tid, och om kommissionen ser till att 

o medlemsstaterna i sin nationella vägplanering prioriterar att bygga färdigt stomnätet i tid 
och hålla det i gott skick, 

o EU:s finansiering till vägar går till att prioritera färdigställandet av stomnätet. 

De kommer att göra kontroller i Bulgarien, Tjeckien, Polen och Spanien. 

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i början av 2020. 

Meddelande till redaktörer 

De nio stomnätskorridorerna är: Atlanten, Östersjön–Adriatiska havet, Medelhavet, Nordsjön–
Östersjön, Nordsjön–Medelhavet, Orienten–Östra Medelhavet, Rhen–Alperna, Rhen–Donau och 
Skandinavien–Medelhavet. 

Bland revisionsrättens tidigare revisioner inom transportområdet kan nämnas en analys av 
rörlighet och transport samt särskilda rapporter om höghastighetståg och godstransporter på 
järnväg, sjötransporter och inre vattenvägar, flygplatser och flygledningstjänster, kostnaden för 
vägar och om stadstrafik och passagerares rättigheter. Revisorerna arbetar för närvarande med 
en revision av rörlighet i städer i EU.  

Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på www.eca.europa.eu. 
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