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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande 
suggesties in haar verslag op te nemen:

Inleiding

1. benadrukt het strategische belang van het meerjarig financieel kader (MFK) voor sectoren 
die afhankelijk zijn van langetermijninvesteringen, zoals de vervoerssector; wijst erop dat 
vervoersinfrastructuur de ruggengraat is van de eengemaakte markt, de basis vormt voor 
groei en werkgelegenheid en van cruciaal belang is voor de vier fundamentele vrijheden 
van personen, kapitaal, goederen en diensten; wijst op de problemen en algemene 
beperkingen met betrekking tot het volgende MFK in het licht van de toename van het 
vervoer, de steeds grotere uitdagingen, met name die op milieugebied als gevolg van de 
toenemende uitstoot van CO2, fijnstof en verontreinigende gassen, ondanks de vaststelling 
van ambitieuze doelstellingen inzake milieu- en klimaatbescherming in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs, en de behoeften aan onderzoek en innovatie in verband 
met de ontwikkeling van geconnecteerde en autonome voertuigen; wijst ook op het uitstel 
van investeringen in nieuwe infrastructuur ter verbetering van de connectiviteit, en met 
name in het onderhoud van bestaande infrastructuur;

MFK

2. wijst op het succes van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) in het 
huidige MFK, en op het feit dat er drie keer meer aanmeldingen waren dan de 
inschrijvingslimiet; is verheugd dat de CEF in het volgende MFK wordt voortgezet; 
betreurt echter dat de toewijzing voor de CEF-Vervoer in constante prijzen met 12 % is 
verlaagd en de bijdrage van het Cohesiefonds met 13 %; is van mening dat de CEF-
middelen niet naar andere programma's buiten de specifieke doelstellingen ervan mogen 
gaan; vraagt dat de CEF-middelen gehandhaafd blijven op 17,746 miljard EUR in 
constante prijzen voor vervoer en op 10 miljard EUR in constante prijzen voor de bijdrage 
van het Cohesiefonds, gezien hun positieve gevolgen voor de economische ontwikkeling;

3. onderstreept dat de bij de CEF-verordening ingevoerde gecentraliseerde beheersstructuur 
efficiënt werkt; stelt vast dat het naar de CEF overgehevelde gedeelte van het 
Cohesiefonds met veel succes is benut en merkt op dat dit mechanisme, gezien de 
tevredenheid van de betrokken lidstaten, in het volgende MFK moet worden voorgezet en 
toereikend moet zijn om de momenteel lopende projecten te voltooien die met de bijdrage 
uit het Cohesiefonds zijn gefinancierd; stelt daarom voor dat er 20 miljard EUR van het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) aan de CEF wordt toegewezen en 
dat deze middelen volgens een soortgelijk beginsel worden beheerd als de middelen voor 
de CEF uit het Cohesiefonds, maar toegankelijk voor alle lidstaten; is van mening dat 
meer aandacht moet worden geschonken aan oplossingen met een grote toegevoegde 
waarde van de EU zoals ontbrekende grensoverschrijdende verbindingen, bijvoorbeeld 
spoorwegverbindingen, en dat deze overdracht de TEN-T-projecten in Europa flink zou 
doen opschieten, gezien de grote kloof die er gaapt tussen de beschikbare middelen en de 
behoeften;

4. benadrukt dat er in het MFK 2021-2027 een geactualiseerd en doeltreffender CEF-
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programma moet komen waarin alle vervoerswijzen aan bod komen, een modal shift 
wordt bevorderd, de lidstaten worden aangemoedigd te investeren in slim, duurzaam en 
geïntegreerd openbaar vervoer, prioriteit uitgaat naar grotere verbindingen tussen 
uitgebreide netwerken, de interoperabiliteit wordt verbeterd via het Europees 
beheersysteem voor het spoorverkeer, volledig wordt geprofiteerd van het initiatief gericht 
op een gemeenschappelijk Europees luchtruim, en wordt bijgedragen aan het 
verwezenlijken van de verkeersveiligheidsdoelstellingen van de EU;

5. stipt aan dat de CEF een subsidiemechanisme is, en is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om dit aspect te verduidelijken door het CEF-financieringsinstrument op te 
nemen in het nieuwe InvestEU-programma; is van mening dat het aandeel van de 
middelen voor vervoer van de CEF dat ten uitvoer wordt gelegd in de vorm van een 
financieringsinstrument, niet meer mag bedragen dan 5 % van het bedrag van deze 
middelen; hekelt dat ondanks de betreurenswaardige overheveling van middelen naar het 
Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) ten koste van de CEF het door het 
EFSI gegenereerde aandeel van vervoersinvesteringen kwantitatief ver onder het 
streefdoel van 30 % ligt en kwalitatief ver van de criteria inzake Europese toegevoegde 
waarde verwijderd is; benadrukt in dit verband met klem dat er geen overdracht van 
middelen van het programma Horizon Europa naar InvestEU mag worden toegestaan; 
onderstreept dat het in het kader van het volgende MFK belangrijk is dat het InvestEU-
programma ten goede komt aan projecten met echte Europese toegevoegde waarde, en is 
ingenomen met het voorstel van de Commissie dat duurzame infrastructuur een van de 
vier investeringsgebieden zou moeten zijn;

6. stipt aan dat er een speciale begrotingslijn voor duurzaam toerisme zou moeten komen 
gezien het belang van die sector in de economie van de Unie (5 % van het bbp in 2016) en 
de verantwoordelijkheden van de Unie uit hoofde van artikel 195 VWEU, om tot een echt 
EU-toerismebeleid te komen dat een oplossing biedt voor de huidige problemen inzake 
versnippering van en toegang tot middelen, Europa als toeristische bestemming aanprijst, 
de toeristische sector steun verleent en op die manier bijdraagt aan de groei en nieuwe 
werkgelegenheid;

7. merkt op dat het minimaliseren van de externe kosten als leidend beginsel moet worden 
opgenomen in het MFK als een kosteneffectieve maatregel om de druk op de toekomstige 
overheidsbegrotingen te verminderen;

Agentschappen

8. is ingenomen met de vele nieuwe bevoegdheden die aan de Europese 
vervoersagentschappen, met name het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 
luchtvaart, het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en het Spoorwegbureau 
van de Europese Unie, zijn toegekend, met het oog op een echte Europese meerwaarde; 
benadrukt dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat alle vervoersagentschappen over 
voldoende en in reële termen stabiele middelen beschikken om hun taken en nieuwe 
verantwoordelijkheden te kunnen vervullen;

9. is tevreden met het voorstel van de Commissie om een Europese Arbeidsautoriteit op te 
richten; benadrukt dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat deze nieuwe autoriteit 
voldoende middelen krijgt om haar bevoegdheden in de vervoerssector uit te oefenen;
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Onderzoek

10. wijst erop dat er absoluut en dringend steun nodig is voor onderzoek en ontwikkeling op 
het gebied van vervoer en mobiliteit, aangezien er grote uitdagingen besloten liggen in de 
toenemende uitstoot van CO2, fijnstof en verontreinigende gassen (als gevolg van het 
steeds drukkere verkeer en de toenemende opstoppingen), de noodzakelijke 
energietransitie, de behoefte aan een grotere veiligheid van het vervoer, en de 
ontwikkeling van geconnecteerde en autonome voertuigen; onderstreept daarom dat het 
belangrijk is een directe koppeling te garanderen tussen Horizon Europa en de 
tenuitvoerlegging op EU-niveau van de vervoersoplossingen die zijn ontwikkeld door 
middel van de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling; wijst op het 
succes van gemeenschappelijke ondernemingen als SESAR, Shift2Rail en CleanSky; acht 
het belangrijk deze ondernemingen forse steun en gepaste financiering te blijven verlenen 
in het kader van het programma Horizon Europa; benadrukt dat bij de ondersteuning van 
onderzoek en ontwikkeling op het vlak van vervoer het beginsel van technologische 
neutraliteit moet worden gehanteerd;

Eigen middelen

11. stelt vast dat alle lidstaten aanzienlijke (para)fiscale inkomsten ontvangen die rechtstreeks 
verband houden met vervoer en toerisme, en dat zelfs maar een geringe overheveling van 
die middelen naar de eigen middelen van de Unie haar beter in staat zou stellen de 
uitdagingen aan te gaan waarmee ze wordt geconfronteerd; is van mening dat een 
terugkeer naar omvangrijker eigen middelen zoals gepland bij de oprichting van de 
Europese Gemeenschap de Unie meer politieke en budgettaire armslag zou geven.
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