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FÖRSLAG 

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

följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet noterar förslaget till budget för EU:s transportpolitik under 

rubrik 1a, avdelning 6 ”Transport och rörlighet”. Parlamentet insisterar på att unionens 

transportpolitik är av avgörande betydelse för den fria rörligheten för personer och 

varor, för den globala europeiska integrationen, för den sociala och territoriella 

sammanhållningen i unionen och för den övergripande konkurrenskraften. Parlamentet 

betonar därför att denna politik behöver en ambitiös budget för transportsektorn i syfte 

att bevara trovärdigheten för pågående projekt och garantera ett lämpligt 

infrastrukturnät som fungerar smidigt samt säkra långsiktiga investeringar som främjar 

europeiska företag, och mobilisera kompletterande privat finansiering. 

2. Europaparlamentet anser att Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) är ett mycket 

viktigt instrument med ett betydande europeiskt mervärde för optimering av 

transportnätet i hela unionen, genom att ny och befintlig transportinfrastruktur 

sammanlänkas och/eller moderniseras. Parlamentet betonar den avgörande roll som FSE 

spelar i transportsektorn för slutförandet av TEN-T:s stomnät och övergripande nät, och 

påpekar att för en långsiktig planering kräver FSE en stabil och tillräcklig finansiering. 

Parlamentet beklagar att tidigare budgetnedskärningar har gjorts på bekostnad av FSE 

och accepterar inte några ytterligare nedskärningar av detta program. Parlamentet 

noterar att kommissionen föreslår en ökning på 39,4 % respektive 5,3 % av åtagandena 

och betalningarna för FSE-Transport. Med tanke på att 2019 är det första året av den 

nuvarande fleråriga budgetramen då ytterligare finansiering kan sökas för projekt som 

inleddes mellan 2014 och 2016 är dessa belopp ett minimum. 

3. Europaparlamentet välkomnar att ett belopp på 1,7 miljarder EUR under 2019 har 

omfördelats från Sammanhållningsfonden till FSE:s transportprogram. Dessa medel är 

öronmärkta uteslutande för TEN-T-infrastrukturprojekt i de medlemsstater som är 

berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden. 

4. Europaparlamentet betonar att Rail Baltica-projektet, som bygger på europeisk 

spårvidd, är ett av de viktigaste järnvägsprojekten i unionen, men att den finansiering 

som föreslås är otillräcklig. Kommissionen uppmanas därför att se till att unionens 

finansiering upprätthålls på samma oförändrade nivå. 

5. Europaparlamentet välkomnar att en ny ansökningsomgång för FSE-Transport inleddes 

i maj 2018 för att stödja de politiska riktlinjerna för det tredje paketet om ren rörlighet i 

städer och att ytterligare ansökningsomgångar kommer att utlysas under 2019. 

Parlamentet påminner om framgången för 2017 års ansökningsomgång om blandad 

finansiering och uppmanar med eftertryck kommissionen att upprepa en sådan 

ansökningsomgång för 2019. Parlamentet betonar även i år vikten av att säkerställa 

komplementaritet mellan FSE och andra fonder, särskilt Efsi, för att maximera unionens 

mervärde i samband med projektfinansiering och mobilisera ytterligare privata 

investeringar i storskalig innovation såsom det europeiska trafikstyrningssystemet för 

tåg (ERTMS) och digitala förbättringar. Samtidigt påminner parlamentet om att 

finansiella bidrag inom ramen för FSE:s transportdel även i fortsättningen ska vara det 
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huvudsakliga instrumentet för att finansiera hållbara infrastrukturprojekt och 

gränsöverskridande projekt längs TEN-T-korridorerna. 

6. Europaparlamentet påminner om förpliktelserna enligt Parisavtalet. Parlamentet påpekar 

att EU inom en nära framtid kommer att ställas inför ökande utmaningar i samband med 

transporter, såsom begränsning av klimatförändringar och ökande efterfrågan på 

godstransporter, vilket kommer att kräva energiomställning och nya former av rörlighet. 

Sådana utmaningar kommer att behöva tillräcklig finansiering för att Europa ska förbli 

inkluderande och konkurrenskraftigt. Parlamentet betonar därför den grundläggande 

betydelsen av att stödja och anslå tillräckliga medel för trafikomställning för att 

förverkliga ett gemensamt europeiskt järnvägsområde med låga koldioxidutsläpp, 

t.ex. genom införandet av ERTMS, godstransporter på järnväg, höghastighetståg, 

gränsöverskridande järnvägsförbindelser för att främja motorvägar till sjöss och på inre 

vattenvägar, inbegripet färjor med låga utsläpp, i syfte att åstadkomma en hållbar 

transportsektor. Parlamentet understryker dessutom att en effektiv miljöanpassad 

logistikförvaltning inom alla transportsätt i unionen i stor utsträckning kan bidra till att 

minska trafikstörningarna och minska koldioxidutsläppen och uppmanar med eftertryck 

kommissionen att främja digitalisering inom logistiken. 

7. Europaparlamentet påminner om vikten av att främja omfattande synergier mellan 

FSE:s transportdel och FSE:s digitala del i syfte att maximera den finansiella 

hävstången för projekt som syftar till att stimulera digitaliseringen av TEN-T-

korridorerna. 

8. Europaparlamentet anser att bidraget från EU-budgeten till transportrelaterade byråer 

bör återspegla deras uppgifter. Parlamentet noterar att den budget som anslagits för Easa 

är stabil, att budgeten för Emsa har ökat något och att den anslagna budgeten för ERA 

tyvärr har minskat jämfört med det föregående budgetåret. Parlamentet påminner om att 

behörighetsområdet för ERA, Easa och Emsa nyligen har utvidgats, vilket kräver en 

lämplig och tillräcklig finansiering och personal för att säkerställa att de kan klara av 

sina nya ansvarsområden. I detta avseende påminner parlamentet om att Easa, sedan 

dess reviderade grundförordning antogs, har fått ett betydligt utökat mandat med nya 

behörigheter såsom drönare, flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, miljö, it-säkerhet, 

forskning och internationell närvaro, och att budgetförslaget för Easa därför bör utökas 

när det gäller mänskliga och finansiella resurser, så att Easa får tillräckliga resurser för 

att upprätthålla en hög säkerhetsnivå för unionens medborgare. 

9. Europaparlamentet påminner om att rymden är en strategisk sektor för unionen, att 

Galileo och Egnos används i stor utsträckning i transportsektorn och att Egnos har varit 

fullt operativt sedan 2011, till gagn för alla transportsätt. Parlamentet betonar att Galileo 

helt och hållet finansieras av EU-budgeten och att när systemet har tagits fullständigt i 

bruk kommer det att innebära stora fördelar för EU:s ekonomi, eftersom verkliga 

tjänster kommer att tillhandahållas unionens företag och medborgare. Parlamentet 

noterar att Galileo för närvarande har 22 satelliter i drift och att systemet bör ha tagits 

fullständigt i bruk 2020 när dess 30 satelliter kommer att befinna sig i omloppsbana. 

Parlamentet anser därför, och med hänsyn till den akuta utmaningen för it-säkerheten, 

att det är av yttersta vikt att en lämplig budget anslås för att säkra kommande 

satellituppskjutningar. Parlamentet framhåller att Europeiska byrån för GNSS har 

mycket viktiga uppgifter när det gäller Galileo och Egnos. Parlamentet anser att 
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Europeiska byrån för GNSS måste få tillräckligt med personal för att säkerställa en 

smidig drift och ett gynnsamt utnyttjande av GNSS-programmen.  

10. Europaparlamentet anser att en förbättrad effektivitet i transportsektorn och minskade 

utsläpp från sektorn är av varandra beroende mål som forskning och innovation i hög 

grad kan bidra till att nå i samverkan med relevanta EU-byråer. Parlamentet noterar 

förslaget om stabilitet i den budget som anslagits inom ramen för programmet Horisont 

2020 till Sesar 2 (både för FoU och för genomförandet av systemet för 

flygledningstjänst (ATM)), Shift2Rail, Clean Sky 2 och det gemensamma företaget för 

bränsleceller och vätgas 2, samtidigt som det framhåller att det är viktigt att se till att det 

finns tillräcklig finansiering för att dessa program ska lyckas.  

11. Europaparlamentet anser att unionens finansiering av transportinfrastruktur bör ta 

hänsyn till följande aspekter:  

- interkonnektivitet mellan korridorerna och det övergripande nätet och de 

gränsöverskridande förbindelserna,  

- intermodalitet som grund för beslut om projekt,  

- kompatibilitet som ett villkor för medfinansiering av transportprojekt,  

- kvalitet på samfinansierade projekt snarare än kvantitet eller storlek,  

- medborgardeltagande i ett transparent beslutsfattande och i övervakningen av 

utvecklingen av stora projekt som uppgår till över 1 miljard EUR i totala investeringar.  

12. Europaparlamentet beklagar att unionen inte alltid är framgångsrik när det gäller 

kommunikationen om de direkta effekterna av sin politik och sina finansiella program, 

och att det ofta saknas en bedömning av dessa effekter. Parlamentet påpekar att den 

allmänna bristen på medvetenhet om passagerares rättigheter i unionen när det gäller 

transportsektorn är mycket oroande och beklagar att dessa förordningar, särskilt inom 

luftfarts- eller järnvägssektorn, inte alltid tillämpas konsekvent i alla medlemsstater. 

Parlamentet understryker att vid en tidpunkt då det är lätt att bedriva 

desinformationskampanjer måste det anslås mer stöd till denna fråga.  

13. Europaparlamentet betonar att pilotprojekt och förberedande åtgärder är värdefulla 

möjligheter för parlamentet att ge ett direkt ekonomiskt incitament till initiativ som 

stöder dess lagstiftningsarbete och för vilka kommissionen är direkt ansvarig. 

Parlamentet beklagar att resultaten av dessa projekt och åtgärder inte alltid rapporteras 

konsekvent och uppmanar kommissionen att innan dess mandat löper ut lägga fram en 

grundlig analys av de projekt som finansierats under denna valperiod samt riktlinjer 

som redogör inte bara för målen utan också för urvalsmetoderna. 
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