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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1.  Europaparlamentet betonar att den planerade finansieringen för transportsektorn på 

motiverade grunder är kopplad till annan politik såsom sammanhållning, konkurrens, 

turism och säkerhet. Parlamentet påminner om att transportinfrastrukturen ligger till grund 

för den fria rörlighet för personer, varor och tjänster som idén om den inre marknaden 

vilar på och att denna fria rörlighet är både en stark drivkraft för unionens integration och 

en nyckelfaktor för Europas industri och handel. 

2.  Europaparlamentet betonar att insatserna för att få ny fart på tillväxten och 

sysselsättningen har högsta prioritet inom EU-politiken och påminner om att 

infrastrukturprojekten bidrar till detta både direkt, tack vare de arbetstillfällen som skapas 

på byggarbetsplatserna, och indirekt, vid driften och underhållet av denna infrastruktur 

och mer generellt genom att de stärker de berörda regionernas konkurrenskraft. 

Parlamentet ser positivt på att samtliga medlemsstater i samband med diskussionerna om 

Junckerplanen ställt sig bakom detta förhållningssätt och anser att investeringar i 

strategisk infrastruktur inte bör hämmas av stabilitetspakten. 

3.  Europaparlamentet konstaterar att överenskommelsen om Europeiska fonden för 

strategiska investeringar (Efsi) leder till nedskärningar i Fonden för ett sammanlänkat 

Europa (FSE). Parlamentet välkomnar initiativet att i större utsträckning uppbåda 

finansiering från den privata sektorn för transportprojekt, via innovativa 

finansieringsinstrument. Parlamentet konstaterar dock att vissa projekt är mindre 

attraktiva för denna typ av aktörer på grund av den alltför låga och/eller osäkra 

avkastningen på investeringar. Parlamentet påminner emellertid om att syftet med Efsi är 

att korrigera marknadsstörningar i sektorer som har en riskprofil för lönsamheten som 

skulle kunna avskräcka privata investerare, och betonar att även om investeringar i 

järnvägar, hållbar rörlighet i städer och hållbara inre vattenvägar ger avsevärda 

socioekonomiska och miljömässiga fördelar så är de mindre lönsamma och behöver 

bidrag för sitt genomförande. Parlamentet betonar att bidraget från EU-budgeten, oavsett 

vilken finansieringsmodell som väljs, måste koncentreras på projekt med stort europeiskt 

mervärde.  

4.  Europaparlamentet betonar betydelsen av TEN-T, inte bara som knutpunkter för 

förbindelserna inom Europa, utan också som en möjlighet att ge skjuts åt enskilda 

inhemska marknader, lokala ekonomier och stads- och storstadsområden. Parlamentet 

betonar därför vikten av att slutföra de prioriterade korridorer som man enats om på 

europeisk nivå, inte minst för järnvägslinjerna för höghastighetstrafik. Parlamentet 

uppmärksammar det rekordstora intresse som medlemsstaterna visade vid 2014 års 

ansökningsomgång samt det stora antalet inlämnade stödberättigade förslag av hög 

kvalitet som inte kunde antas på grund av bristande finansiering. Parlamentet insisterar i 

detta hänseende på att den finansiering som tillhandahålls genom den fleråriga 

budgetramen måste respekteras och ses över för både åtaganden och betalningar för att 

prioriteringarna och målen för FSE ska kunna uppfyllas och för att höja budgeten för 

denna fond. 
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5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med tilldelningen av medel ur 

FSE beakta de ekonomiska och sociala svårigheter som vissa medlemsstater genomgår 

och som hotar att i stor utsträckning hämma inlämnandet av projekt. Kommissionen 

uppmanas därför att ge nödvändigt stöd till dessa länder inom ramen för FSE-programmet. 

6.  Europaparlamentet understryker den viktiga roll som forskning och innovation spelar i 

transport- och turismsektorerna, med fokus på hållbar rörlighet i städer, socioekonomisk 

kunskap och miljöprestanda. Tillräckliga budgetmedel bör därför tilldelas sådana former 

av innovativ teknik och kunskap inom Horisont 2020 och Shift2Rail. 

7.  Europaparlamentet rekommenderar att man fäster större vikt vid transportpolitiken för 

hamnar och flygplatser, eftersom den främjar konkurrenskraften genom att vidareutveckla 

en hållbar inre marknad och öppna upp EU för resten av världen. Parlamentet 

understryker behovet av en rationell EU-politik som stärker specifika hamnars särdrag och 

deras geografiska placering. Parlamentet anser att förbättrade intermodala förbindelser 

och förbättrad sammanlänkning torde underlätta handeln med de omkringliggande 

områdena och göra EU:s transportsystem hållbarare. Parlamentet framhåller vikten av att 

upprätta en europeisk strategi för att uppmuntra bättre och utökade förbindelser mellan 

flygplatserna, på såväl nationell som internationell nivå. 

8.  Europaparlamentet påpekar att parlamentet har sämre garantier än övriga institutioner för 

att få tillgång till de officiella handlingar som rör EU:s budget. Parlamentet efterlyser 

därför en översyn av de interinstitutionella avtalen för att säkerställa att 

Europaparlamentets ledamöter, som företräder de europeiska medborgarna, har tillgång 

till handlingar, även då dessa innehåller så kallad känslig information. 

9.  Europaparlamentet uppmärksammar det kommande antagandet av det fjärde 

järnvägspaketet som stärker Europeiska järnvägsbyråns roll i fråga om certifiering och 

godkännande av utsläppande på marknaden, i syfte att effektivisera förfaranden, tidsramar 

och resurser. Parlamentet insisterar på att denna byrå måste ges ekonomiska, mänskliga 

och logistiska resurser som står i proportion till dess nya uppgifter. Parlamentet påminner 

dessutom om att detta paket måste ingå i en mer omfattande insats för att öka 

järnvägssektorns attraktionskraft. Parlamentet anser därför att det är viktigt att investera 

mer i utvecklingen av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) med en 

enda driftskompatibel europeisk standard och att se till att det gemensamma företaget 

Shift2Rail utan dröjsmål kommer igång med sin verksamhet. 

10. Europaparlamentet understryker att Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) bör får 

tillräckliga resurser för att kunna kontrollera säkerheten och förhindra förorening från 

olje- och gasanläggningar till havs, i enlighet med vad som fastställts i förordningen om 

finansiering av Emsa. 

11. Europaparlamentet påminner om att de byråer som har till främsta uppgift att garantera 

säkerheten inom olika transportslag spelar en avgörande roll, och avvisar därför de 

föreslagna nedskärningarna i byråernas budgetar och accepterar inte föreslagna 

nedskärningar som skulle kunna äventyra transportsäkerheten. 

12. Europaparlamentet understryker det gemensamma europeiska luftrummets strategiska 

betydelse som det främsta instrumentet för att garantera säkerhet, miljöprestanda, 

konkurrenskraft och skydd för medborgarnas rättigheter. Parlamentet betonar att EU bör 
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tillhandahålla tillräckliga resurser till dess tekniska gren, Sesar, via FSE och 

forskningsprogrammen. Såvitt parlamentet förstår inbegriper det kommande antagandet av 

en rad förslag om att stärka de europeiska aktörernas ställning i förhållande till resten av 

världen förslag om hur uppgifterna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ska 

utvecklas. Parlamentet anser därför att den del av byråns resurser som kommer från EU-

budgeten som ett minimum måste ligga kvar på dagens nivåer och inte får sänkas, även 

om den privata sektorn också bidrar till dess finansiering. 

13. Europaparlamentet betonar att den finansiella insynen hos byråerna behöver förbättras, 

även med avseende på de faktiska uppgifter de utför. Utnämningar ska ske på grundval av 

meriter och genom offentliga förfaranden; urvalskriterierna måste offentliggöras och 

inkomsttak fastställas. 

14. Med tanke på att det inte finns någon direkt budgetpost för turism föreslår 

Europaparlamentet att de möjligheter som de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna, Cosme-programmet, pilotprojekt och förberedande åtgärder har att 

erbjuda ska fortsätta att utnyttjas fullt ut i syfte att stärka den ”gamla kontinentens” 

attraktionskraft för resenärerna. Parlamentet betonar att det på detta område är avgörande 

med samarbete mellan de många olika berörda strategierna och EU-fonderna, och även 

offentlig-privata partnerskap bör beaktas. 

15. Europaparlamentet efterlyser inrättandet av en direkt budgetpost för turism i EU:s budget 

för 2016. 

16. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen presenterar en årlig översikt över 

turismprojekt som har medfinansierats av olika EU-fonder. 

17. Europaparlamentet begär att budgeten för initiativ i turismsektorn inom ramen för Cosme-

programmen utökas till 13 miljoner euro år 2016, med tanke på turismnäringens 

ekonomiska bidrag till EU:s BNP och dess betydelse för skapandet av arbetstillfällen. 

Parlamentet begär att man undviker ytterligare nedskärningar i budgeten för insatser inom 

turismsektorn i den nuvarande fleråriga budgetramen. 

18. Europaparlamentet rekommenderar att särskild uppmärksamhet fästs vid de urbana 

knutpunkterna inom den europeiska transportpolitiken. Parlamentet påminner om att över 

hälften av världens befolkning numera bor i städer, och att detta är en växande trend. 

Parlamentet menar därför att bidrag till effektiva, intermodala, hållbara och säkra system 

för hållbar rörlighet i städerna liksom stads- och storstadsområdens förbindelser med 

landsbygds- och randområden är ett handfast bidrag till global tillväxt. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa de lokala, regionala och nationella 

myndigheterna och andra berörda parter att utforska befintliga och nya möjligheter till 

EU-stöd för kollektivtrafiken och att utveckla innovativa modeller för offentlig-privata 

partnerskap. Parlamentet framhåller att de europeiska struktur- och investeringsfonderna 

bör användas mer systematiskt för städer som har utvecklat en integrerad lokal 

transportplan, till exempel en plan för hållbar rörlighet i städerna, och som har identifierat 

lämpliga åtgärder i enlighet med kriterierna i den tillämpliga lagstiftningen. 

20. Europaparlamentet framhåller att investeringarna i transportinfrastruktur, genom FSE, och 

transportforskning, genom det gemensamma initiativet Shift2Rail och Horisont 2020-
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programmet, inte får användas som en justeringsvariabel för att uppnå en 

överenskommelse om budgeten för 2016. 

21. Europaparlamentet understryker betydelsen av forskning och innovation i transport- och 

turismsektorerna, både för utvecklingen av intelligenta transportsystem och hållbar och 

miljövänlig energi och för bättre säkerhet och förbättrade tjänster för konsumenterna. 

Parlamentet avvisar därför de föreslagna nedskärningarna i forskning, särskilt för 

betalningsbemyndiganden. 
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