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FÖRSLAG 

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

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om att transportinfrastrukturen, inklusive den 

gränsöverskridande transportinfrastrukturen, är avgörande för den fria rörlighet för 

personer, varor och tjänster som den inre marknaden vilar på, och att denna fria 

rörlighet både är en stark drivkraft för unionens integration, skapandet av arbetstillfällen 

och utveckling av hållbar turism och en nyckelfaktor för hur Europas handel och 

industri presterar, och att den samtidigt skyddar klimat, miljö och livskvalitet. 

Parlamentet anser att transportinfrastrukturen bör uppfylla vissa kvalitetskriterier i syfte 

att garantera bättre trygghet för och skydd av konsumenter.  

2. Europaparlamentet understryker att unionens transportpolitk, särskilt när det gäller det 

transeuropeiska transportnätet (TEN-T), är ett av de mest ambitiösa och framgångsrika 

politikområdena i unionen. TEN-T spelar en grundläggande roll för 

handelsförbindelserna inom unionen och med dess grannländer, och bidrar till 

medborgarnas välstånd. Därför påminner parlamentet om hur viktigt det är med adekvat 

finansiering för att komplettera de länkar som saknas och gränsöverskridande länkar, 

särskilt nedlagda eller nedmonterade regionala järnvägsanslutningar, och för att få bort 

flaskhalsar inom TEN-T. Parlamentet understryker hur viktigt det är att sammanlänka 

samtliga EU-regioners transportnät, inklusive de i avlägsna öregioner och bergstrakter, 

och att och lösa sådana problem som brist på lämplig infrastruktur, tillgänglighet och 

dålig driftskompatibilitet mellan unionens centrala, östra och västra delar. 

3. Europaparlamentet beklagar den betydande minskningen av budgeten för att undanröja 

flaskhalsar, för järnvägens driftskompatibilitet och för att överbrygga saknade länkar, 

för hållbara och effektiva transportsystem, och för integration och sammanlänkning av 

olika transportsätt, och betonar i detta sammanhang hur avgörande det är att budgeten 

för dessa områden återställs helt och hållet. 

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att ta med saknade 

järnvägsförbindelser i inbjudan att lämna förslag under 2016. Kommissionen uppmanas 

att tillhandahålla projektinitiativtagarna och de behöriga myndigheterna stödjande 

rådgivning för att se till att de lägger fram förslag av god kvalitet. Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE) och andra tillfälliga finansieringsformler bör utnyttjas för 

att finansiera saknade gränsöverskridande länkar som skulle ge ett stort europeiskt 

mervärde i form av sysselsättning, turism och hållbarhet och som skulle sammanbinda 

regioner som historiskt sett varit förenade genom järnvägen. 

5. Europaparlamentet noterar att Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) 

ännu inte har gett de förväntade resultaten när det gäller transportinfrastrukturerna. 

Parlamentet betonar därför att det måste vara en nyckelprioritering för 2017 års budget 

att återställa de FSE-medel som omfördelades för att skapa Efsis garantifond.  

Parlamentet vill betona hur viktigt det är att så snart som möjligt se till att det finns en 

tillräcklig budget för att omedelbart gå ut med en inbjudan att lämna förslag, med tanke 

på att FSE-projekt är av långsiktig natur och sträcker sig över åtskilliga år. 
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6. Europaparlamentet välkomnar den övergripande framgången för FSE och ber 

kommissionen att som en prioritering inleda en tredje inbjudan att lämna förslag inom 

ramen för den kvarvarande FSE-budgeten i syfte att ytterligare planera för de 

kvarvarande åtagandena. 

7. Europaparlamentet framhåller det kraftiga överskottet på projekt samt de många 

projekten av hög kvalitet som avslogs 2014–2015 på grund av att unionens budget var 

otillräcklig, och noterar att ytterligare resurser skulle kunna utnyttjas utöver 

återställandet av omfördelade medel. 

8. Europaparlamentet påminner om att punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 

december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 

budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning1 (det 

interinstitutionella avtalet) tillåter en flexibilitet på 10 % för att öka FSE-budgeten i de 

årliga budgetförfarandena. Parlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med det 

interinstitutionella avtalet öka det totala anslaget till FSE, inbegripet en ökning av FSE:s 

sammanhållningsanslag. 

9. 4. Europaparlamentet framhåller att det finns två centrala transportpolitikområden som 

är nära kopplade till infrastrukturutveckling, nämligen etableringen av det europeiska 

trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) och främjandet av höghastighetsleder till sjöss 

och inre vattenvägar som syftar till att avlasta landtransportkorridorerna och 

komplettera dessa med en vattentransportdel. Parlamentet betonar att det är av yttersta 

vikt för transporternas hållbarhet i unionen att befordran av gods och passagerare flyttas 

från vägtrafik till järnvägar, sjöfart och inre vattenvägar. Därför understryker 

parlamentet hur ytterst viktigt det är med adekvat finansiering av utvecklingen av 

ERTMS och att främja höghastighetsleder till sjöss och inre vattenvägar. 

10. Europaparlamentet anser att optimering av integreringen och sammanlänkningen av 

transportsätt och intermodala förbindelser, tillsammans med utveckling av 

godskorridorer, utgör väsentliga komponenter för övergången från godstransporter på 

väg till järnväg och för att förbättra järnvägens hållbarhet. 

11. Europaparlamentet välkomnar antagandet av den tekniska delen av det fjärde 

järnvägspaketet. Parlamentet understryker att  Europeiska järnvägsbyrån skulle kunna 

spela en utvidgad roll när det gäller certifiering och infrastrukturutveckling, och att 

byrån därför måste få tillräckliga budgetmedel. Forsknings- och 

innovationsansträngningarna inom järnvägssektorn måste fortsätta, och parlamentet 

insisterar i detta sammanhang på att det gemensamma företaget Shift2Rail får adekvat 

finansiering, att de regionala gränsöverskridande förbindelserna återupprättas och att 

järnvägsinfrastrukturen underhålls. 

12. Europaparlamentet välkomnar den första inbjudan att lämna förslag inom det 

gemensamma initiativet Shift2Rail. Parlamentet uppmanar ledningsstrukturen och i 

synnerhet kommissionen att påskynda genomförandet av sitt arbetsprogram i syfte att 

hämta in den tid som gått förlorad i fråga om upprättandet av nämnda initiativ, och att 

ägna särskilt intresse åt att lösa vissa centrala kompatibilitetsproblem inom det 

europeiska järnvägsnätet. 

                                                 
1  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 
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13. Europaparlamentet understryker att översynen av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 216/20081 förutser en utvidgning av behörighetsområdet för 

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa). Parlamentet betonar hur viktigt 

det är att ge Easa tillräckliga medel så att byrån med framgång kan börja utöva denna 

nya behörighet. 

14. Europaparlamentet understryker dessutom att Easa redan har dragit ned på tjänsterna 

med 5 % enligt överenskommelsen i det interinstitutionella avtalet. Därför skulle 

eventuella ytterligare nedskärningar som rådet föreslår kunna leda till att Easas fungerar 

mindre väl och göra det omöjligt för byrån att fullgöra de uppdrag den redan tilldelats 

och sådana som kommer att tilldelas av den lagstiftande myndigheten. Parlamentet 

understryker vidare att de nya tjänster inom Easa som krävs p.g.a. ny politisk utveckling 

och ny lagstiftning för att fullgöra ytterligare arbetsuppgifter måste undantas från varje 

nedskärningsmål. 

15. Europaparlamentet understryker att Easa-tjänsterna (inklusive tillhörande pensioner) 

som till fullo finansieras av branschen och därför inte har någon inverkan på unionens 

budget, inte bör vara föremål för någon personalminskning, inbegripet det 

interinstitutionella avtalet. 

16. Europaparlamentet betonar att det bör vara Easa som beslutar om att, i enlighet med den 

varierande arbetsbelastningen, dvs. branschens efterfrågan, öka antalet tjänster som 

finansieras fullt ut av branschen under budgetåret. Parlamentet understryker att 

budgetmyndigheten därför, utöver de tjänster som finansieras via avgifter och som 

redan godkänts genom antagandet av Easas budget, bör ange hur många ytterligare 

tjänster (under ett tak på 10 %) som skulle kunna godkännas av byråns styrelse på 

förslag av byrån för att hantera en utveckling av efterfrågan på marknaden som inte 

hade kunnat förutses. Parlamentet understryker vidare att styrelsens beslut bör grundas 

på en dokumenterad utvärdering av den oförutsedda arbetsbelastningen och av 

effektivitetskriteriet. 

17. Europaparlamentet betonar att det krävs adekvat finansiering för genomförandet av de 

olika delarna av Single European Sky ATM Research (Sesar), så att man kan garantera 

genomförandet av sådana funktioner inom ATM som betraktas som väsentliga för att 

förbättra prestandan i unionens ATM-system. 

18. Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är att ta itu med flyktings- och 

migrationsfrågan och det bidrag som Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) kan ge i 

denna situation, inklusive när det gäller att skydda unionens yttre gränser. Parlamentet 

noterar att Emsas mandat har utvidgats i syfte att förbättra dess samarbete med 

nationella myndigheter och Europeiska gränsbevakningsbyrån. Parlamentet betonar hur 

viktigt det är med adekvat finansiering för att garantera optimal användning av den 

senaste tekniken, informationsdelning, som måste ske i enlighet med principerna om 

skydd av personuppgifter, och personalutbildningen.  

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av 

gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för 

luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 

2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1). 
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19. Europaparlamentet betonar hur viktiga de mål är som COP 21 har fastställt för 

transporter med syftet att bekämpa klimatförändringen. Det bör finnas finansiering för 

att säkra en trafikomställning från vägtransporter till järnvägs- samt sjö- och 

flodtransporter, och för att uppmuntra medlemsstaterna att investera i smart, hållbar, 

tillgänglig och integrerad kollektivtrafik. Parlamentet rekommenderar också att man tar 

hänsyn till bullerminskning i samband med transporter, för att erbjuda medborgarna en 

högkvalitativ miljö. Parlamentet insisterar vidare på en minskning av de externa 

kostnaderna i samband med transporter, vilket skulle minska bördan på framtida 

offentliga budgetar. 

20. Europaparlamentet understryker att ett effektivt miljöanpassat handhavande av 

logistiken inom alla transportsätt i unionen i stor utsträckning kan bidra till att minska 

trafikstörningarna och minska koldioxidutsläppen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att främja digitalisering inom logistiken, exempelvis initiativ för 

fördelning av lastkostnader. Höghastighetsleder till sjöss är hörnstenar i logistiken och 

hamnarna och inlandssammanlänkningarna är naven i kombinerade transportsystem. 

21. Europaparlamentet understryker den digitala teknikens roll för utvecklingen av säkra, 

effektiva, intermodala och hållbara transporter och mobilitetsplanering. Kommissionen 

uppmuntras att stödja utveckling av digitalisering och automatisering inom alla 

transportsätt och utveckling av innovativa lösningar, t.ex. samåkning eller 

färdmedelsdelning i städer och landsbygdsområden som sammanlänkas genom 

kollektivtrafik, till gagn för alla unionsmedborgare, turister och företag, inklusive små 

och medelstora företag. 

22. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att för 2017 anslå tillräckliga medel 

för Galileo och Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service) i syfte att 

garantera kommissionens åtaganden avseende säkerhet och effektivitet inom transporter 

via luftfart, väg, järnväg och sjöfart. Parlamentet upprepar hur viktigt det är att snabbt 

tillhandahålla avbrottsfria GNSS-tjänster för smarta vägar och uppkopplade fordon, 

smart flott-, gods- och trafikstyrning såsom ATM, ERTMS och eCall. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja olika möjligheter till 

finansieringsåtgärder i syfte att tillgängliggöra transporttjänster, fordon, infrastruktur 

och intermodala kommunikationsnav och andra åtgärder för att förbättra 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 

24. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att stödja initiativ som syftar till att öka 

trafiksäkerheten och som kan bidra till att nå målsättningen att halvera antalet dödsoffer 

i trafiken fram till 2020 och kraftigt minska allvarliga skador. 

25. Europaparlamentet anser det vara högprioriterat att garantera att transportmedel och 

infrastrukturer är säkra, och att tillräckliga medel måste tryggas för detta ändamål. 

26. Europaparlamentet efterlyser införandet av en särskild budgetpost för turism i 

unionsbudgeten för 2017, vilket fanns tidigare, med tanke på denna sektors ekonomiska 

betydelse för små och medelstora företag och gröna jobb i Europa och behovet av att 

göra den ännu mer attraktiv och konkurrenskraftig i en miljö med global konkurrens. 

Kommissionen uppmanas att se till att guiden om EU-finansiering 2014–2020 för 

turistsektorn finns tillgänglig på alla EU-språk. Parlamentet vill att kommissionen 
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presenterar en årlig översikt över de turistprojekt som samfinansierats genom de olika 

unionsfonderna. 

27. Europaparlamentet begär att en omfattande strategi utarbetas för turistindustrin, som 

innehåller alla nödvändiga aspekter av en innovativ och konkurrenskraftig turistsektor, 

exempelvis följande: finansiering av sektorn, yrkesutveckling, tillgänglighet, 

infrastruktur, en viseringsordning, digitalisering och marknadsföring. 

28. Europaparlamentet understryker hur viktiga landsbygden, bergs-, ö- och kustområden 

och avlägsna regioner är för vidareutvecklingen av hållbar turism i Europa. Parlamentet 

anser att medel bör ställas till förfogande för att främja den lokala kulturen och den 

biologiska mångfalden i dessa regioner samt på turistmål som inte lämpar sig för 

massturism. Särskilda program bör utvecklas för att ge personer med nedsatt 

rörelseförmåga eller annan funktionsnedsättning tillträde utan hinder till 

turistanläggningar i Europa. 
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