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FORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, 

til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:  

1. noterer sig det foreslåede forslag til budget for EU's transportpolitik under 

udgiftsområde 1a, afsnit 6 "mobilitet og transport"; insisterer på, at Unionens 

transportpolitik er afgørende for personers og varers frie bevægelighed, for den globale 

europæiske integration, for den sociale og territoriale samhørighed i Unionen og for den 

overordnede konkurrenceevne; understreger derfor, at denne politik har brug for et 

ambitiøst budget for transportsektoren for at bevare troværdigheden for igangværende 

projekter, sikre et passende net af infrastrukturer og sikre, at det fungerer korrekt og 

sikkert, sikre langsigtede investeringer, der styrker de europæiske virksomheder, og 

mobilisere supplerende privat finansiering; 

2. mener, at Connecting Europe-faciliteten (CEF) er et afgørende instrument, der tilfører 

en betydelig europæisk merværdi med hensyn til optimering af transportnettet i hele 

Unionen ved at forbinde og/eller modernisere ny og eksisterende transportinfrastruktur; 

fremhæver den afgørende rolle, som CEF har spillet i transportsektoren med hensyn til 

at nå at færdiggøre TEN-T-hovednettet og det samlede net, og påpeger, at CEF med 

henblik på langsigtet planlægning har brug for en stabil og tilstrækkelig finansiering; 

beklager, at der tidligere er foretaget budgetnedskæringer på bekostning af CEF, og 

insisterer på, at eventuelle nye nedskæringer i dette program ikke er acceptable; noterer 

sig, at Kommissionen for CEF-transport foreslår en stigning på henholdsvis 39,4 % og 

5,3 % i henholdsvis forpligtelser og betalinger, og mener i betragtning af, at 2019 er det 

første år i den nuværende flerårige finansielle ramme, hvor der kan anmodes om 

yderligere finansiering til projekter, som er påbegyndt mellem 2014 og 2016, at disse 

beløb er et minimum; 

3. glæder sig over, at der i 2019 overføres 1,7 mia. EUR fra Samhørighedsfonden til 

programmet CEF-transport; minder om, at disse midler udelukkende øremærkes TEN-

T-infrastrukturprojekter i de medlemsstater, der er berettiget til bidrag fra 

Samhørighedsfonden; 

4. understreger, at Rail Baltica-projektet, som er baseret på den europæiske sporvidde, er 

et af de vigtigste af denne type projekter i Unionen, men at den foreslåede finansiering 

er utilstrækkelig; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at EU-finansieringen 

opretholdes på det hidtidige niveau; 

5. glæder sig over, at der blev iværksat en ny indkaldelse til CEF-transport i maj 2018 til 

støtte for de politiske retningslinjer under 3. pakke om ren mobilitet, og at yderligere 

forslagsindkaldelser vil blive iværksat i 2019; minder om den vellykkede indkaldelse 

med blandet finansiering i 2017 og opfordrer indtrængende Kommissionen til at gentage 

en sådan indkaldelse for 2019; understreger igen i år, at det er nødvendigt at sikre 

komplementariteten mellem CEF og andre fonde, navnlig EFSI til indtægtsskabende 

projekter, for at maksimere Unionens merværdi i forbindelse med projektfinansiering og 

udløse yderligere private investeringer i omfattende innovationer som ERTMS og 

digitale forbedringer; minder samtidig om, at bæredygtig infrastruktur og 

grænseoverskridende projekter langs TEN-T-korridorerne på området CEF-transport 
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fortsat primært skal finansieres via finansielle tilskud; 

6. minder om de forpligtelser, der følger af Parisaftalen; påpeger, at Europa i nærmeste 

fremtid vil stå over for stigende udfordringer med hensyn til transport, såsom 

modvirkning af klimaforandringer og stigende efterspørgsel inden for godstransport, 

hvilket vil kræve energiomstilling og nye former for mobilitet; minder endvidere om, at 

der skal afsættes tilstrækkelige midler til at håndtere disse udfordringer, hvis Europa 

skal forblive inklusivt og konkurrencedygtigt; understreger derfor, at det er af afgørende 

betydning at støtte og afsætte tilstrækkelige midler til modalskift, til virkeliggørelse af 

et fælles europæisk jernbaneområde med lave CO2-emissioner, f.eks. ved indførelse af 

ERTMS, banegodstransport, højhastighedsjernbaner, grænseoverskridende 

jernbaneforbindelser, til fremme af motorveje til søs og indre vandveje, herunder færger 

med lave emissioner, for at opnå en bæredygtig transportsektor; understreger endvidere, 

at en effektiv grøn logistikstyring for alle transportformer i Unionen kan yde et vigtigt 

bidrag til aflastning af trafikken og reduktion af CO2-emissionerne, og opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at fremme digitaliseringen af logistik; 

7. minder om vigtigheden af at fremme omfattende synergier mellem CEF-transport og 

CEF-digital med henblik på at maksimere den finansielle løftestang til projekter, som 

har til formål at fremme digitaliseringen af TEN-T-korridorerne; 

8. mener, at EU-budgettets bidrag til transportrelaterede EU-agenturer bør afspejle deres 

opgaver; bemærker, at det budget, der er afsat til EASA, er stabilt, at budgettet for 

EMSA er øget en smule, og at budgettet for ERA desværre er reduceret i forhold til det 

foregående regnskabsår; minder om, at ERA's, EASA's og EMSA's kompetencer for 

nylig er blevet udvidet, hvilket kræver tilstrækkelig finansiering og personale for at 

sikre en vellykket varetagelse af deres nye ansvarsområder; minder i denne henseende 

om den meget væsentlige udvikling i EASA-mandatet som følge af den nylige 

vedtagelse af den reviderede grundforordning, der førte til en række nye kompetencer 

såsom droner, ATM/ANS, miljø, cybersikkerhed, forskning og international 

tilstedeværelse, og mener derfor, at budgetforslaget for EASA bør øges i form af 

menneskelige og finansielle ressourcer, så agenturet råder over tilstrækkelige midler til 

at opretholde et højt sikkerhedsniveau for Unionens borgere; 

9. minder om, at rumfart er en strategisk sektor for Unionen, at Galileo og EGNOS i vidt 

omfang bruges i transportsektoren, og at EGNOS har været fuldt operationelt siden 

2011 til gavn for alle transportformer; understreger, at Galileo finansieres fuldt ud af 

EU-budgettet, og at dets fulde udbredelse vil medføre store fordele for EU's økonomi 

ved at levere reelle tjenesteydelser til virksomhederne og borgerne; bemærker, at 

Galileo i øjeblikket opererer med 22 satellitter, og at dets fulde udbredelse bør være nået 

i 2020, når dets 30 satellitter vil være i kredsløb; mener derfor og under hensyntagen til 

den akutte udfordring med cybersikkerhed, at det er af allerstørste betydning, at der 

afsættes et passende budget til at sikre de næste satellitopsendelser; fremhæver de 

grundlæggende opgaver for Det Europæiske GNSS-agentur for så vidt angår Galileo og 

den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS); mener, at Det 

Europæiske GNSS-agentur skal råde over tilstrækkeligt personale til at sikre, at 

programmerne for de europæiske satellitnavigationssystemer (GNSS) fungerer korrekt 

og kan udnyttes med fordel;  
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10. mener, at en forbedring af transportsektorens effektivitet og en reduktion af dens 

emissioner er indbyrdes afhængige mål, som forskning og innovation i høj grad kan 

bidrage til at nå med bistand fra de relevante EU-agenturer; noterer sig den foreslåede 

stabilitet for det budget, der er tildelt under programmet Horisont 2020 til 

fællesforetagenderne SESAR 2 (både til FoU og til gennemførelsen af 

lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet)), Shift2Rail, Clean Sky 2 og 

fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, men understreger samtidig, at det er 

vigtigt at sikre en passende finansiering med henblik på disse programmers succes;  

11. mener, at EU-støtte til transportinfrastruktur bør tage hensyn til følgende aspekter:  

- sammenkobling af korridorerne og det samlede net samt grænsekrydsende 

forbindelser;  

- intermodalitet som grundlag for beslutninger om projekter;  

- interoperabilitet som en betingelse for samfinansiering af transportprojekter;  

- kvaliteten af samfinansierede projekter frem for antallet heraf eller størrelsen;  

- borgernes deltagelse i en gennemsigtig beslutningsproces og overvågning af 

udviklingen af store projekter med en samlet investering på over 1 mia. EUR;  

12. beklager, at det ikke altid er lykkedes Unionen at kommunikere om de direkte 

virkninger af dens politikker og finansielle programmer, samt at der mangler en 

vurdering af disse virkninger; påpeger, at for så vidt angår transportsektoren er den 

generelle manglende bevidsthed om passagerernes rettigheder i Unionen meget 

bekymrende, og beklager, at disse regler, navnlig inden for luftfart og jernbanetransport, 

ikke altid anvendes konsekvent i alle medlemsstater; understreger, at der i en tid, hvor 

der let kan iværksættes misinformationskampagner, bør afsættes mere støtte til dette 

område;  

13. understreger, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er nyttige muligheder 

for Parlamentet til at give et direkte finansielt incitament til initiativer, der støtter dets 

lovgivningsmæssige arbejde, og for hvilke Kommissionen er direkte ansvarlig; 

beklager, at resultaterne fra disse projekter og tiltag ikke altid rapporteres konsekvent og 

anmoder Kommissionen om inden udgangen af mandatet at forelægge dels en grundig 

analyse af de projekter, der er finansieret under denne valgperiode, dels retningslinjer, 

der ikke blot afklarer formålet med disse projekter, men også den metode, hvorefter de 

er udvalgt. 
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