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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Connecting Europe-faciliteten (CEF) er et fælles centralt forvaltet 
finansieringsprogram, der har til formål at fremme udviklingen af et højtydende, 
bæredygtigt og sammenkoblet transeuropæisk net (TEN) inden for transport, energi og 
digitale tjenester;

B. der henviser til, at CEF fokuserer på at lette grænseoverskridende forbindelser og fjerne 
flaskehalse og skaber en klar EU-merværdi ved at fremme tværnationalt samarbejde og 
koordinering;

C. der henviser til, at udkastet til den flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 
under CEF-budgetposten for transportsektoren opererer med en ny finansieringsramme, 
der er afsat til militære mobilitetsbehov;

D. der henviser til, at det i høj grad er ønskeligt at opretholde og yderligere øge 
effektiviteten af CEF;

1. glæder sig over den omstændighed, at den fælles meddelelse fra Kommissionen og 
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om 
handlingsplanen for militær mobilitet anerkender den strategiske rolle, som det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T) spiller med hensyn til at integrere EU's 
infrastruktur med henblik på at opnå en hurtig og gnidningsløs mobilitet med høje 
sikkerhedsstandarder og -statistikker på hele kontinentet og dermed videreudvikle det 
indre marked;

2. mener, at velfungerende og effektiv militær mobilitet vil styrke EU's evne til at reagere 
på nødsituationer såsom humanitære kriser, naturkatastrofer eller civile nødsituationer;

3. støtter kraftigt beslutningen om at afsætte finansieringsrammen til militær mobilitet 
under CEF-programmets centrale forvaltning med et strengt mål om mobilitet med 
dobbelt anvendelse, der bidrager til øget effektivitet; noterer sig de indledende 
foranstaltninger, der er fastsat i handlingsplanen forud for gennemførelsen af den 
militære mobilitet, og som vil blive baseret på identifikation af og aftale om de militære 
krav, efterfulgt af en udpegelse af afsnit af TEN-T-nettet, der også er egnede til militær 
transport, og en liste over prioriterede projekter sammen med en eventuel opgradering 
af de tekniske krav, der gælder for TEN-T-nettet;

4. insisterer på behovet for at skabe klarhed over disse foranstaltninger; opfordrer derfor 
Kommissionen til senest den 31. december 2019 at vedtage delegerede retsakter med 
henblik på yderligere at præcisere militære krav, opstille en liste over de dele af TEN-T, 
der egner sig til militær transport, en liste over prioriterede infrastrukturprojekter med 
dobbelt anvendelse og procedurerne for vurdering af, om foranstaltningerne vedrørende 
militær mobilitet er støtteberettigede, samt tildelingskriterierne;

5. understreger, at infrastrukturelementer (f.eks. vægttolerance og maksimal frihøjde) har 
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en betydelig indvirkning på bevægelseshastigheden; påpeger, at uhindret mobilitet og 
logistik er afgørende for militær deployering, ligesom de er for passager- og 
godstransport; ser gennemførelsen af handlingsplanen som en mulighed for at gøre det 
civile transportnet i stand til at drage fordel af øget netkapacitet og for at fremme 
multimodale forbindelser;

6. påpeger, at projekterne i forsvarssektoren, der finansieres via finansieringsrammen for 
militær mobilitet, strengt skal opfylde de samme kriterier, betingelser og procedurer 
som dem, der er fastsat i CEF-forordningen, for at de kan komme i betragtning; 
understreger, at processen med at udpege de afsnit af TEN-T-nettet, der egner sig til 
militær transport, ubetinget skal maksimere de civile og militære synergier og leve op til 
princippet om dobbelt anvendelse; understreger, at det bør være muligt at anvende 
midler fra rammen for militær mobilitet til tilpasning af transportinfrastruktur inden for 
både hovednettet og det samlede TEN-T-net;

7. lægger vægt på, at der for at gennemføre projekter for militær mobilitet kræves et større 
samarbejde mellem medlemsstaterne; fremhæver, at det vil være nødvendigt at fremme 
samarbejdet mellem de civile og de militære kredse;

8. mener, at dobbelt anvendelse af infrastruktur, med undtagelse af lufthavne og havne, 
også i tilfælde af forbindelser med vigtige industrizoner, der er væsentlige for 
forsvarsindustrien, er en afgørende forudsætning for, at det civile transportnet kan drage 
fordel af handlingsplanen og finansieringsrammen for militær mobilitet; er derfor af den 
stærke overbevisning, at projekter, der finansieres under finansieringsrammen for 
militær mobilitet under CEF, udelukkende bør kunne komme i betragtning, hvis de 
supplerer en eksisterende civil infrastruktur og projekter inden for rammerne af TEN-T-
nettet og muliggør dobbelt anvendelse af infrastrukturen, således at CEF-programmets 
hovedfokus fastholdes på civile behov såsom fremme af udviklingen af intelligent 
transport langs TEN-T-nettet eller bedre tilgængelighed af og adgang til 
transportinfrastruktur til sikkerheds- og civilbeskyttelsesformål;

9. lægger vægt på, at der bør ske en særlig samordning og udveksling af erfaringer samt 
tilpasning af de eksisterende harmoniserede civile regler i tilfælde af dobbelt anvendelse 
af infrastruktur til farligt gods med henblik på at forebygge risikoen for ulykker og 
samtidig optimere sikkerheden i hele nettet;

10. har den holdning, at ethvert transportprojekt af fælles interesse, der finansieres af CEF, 
for at optimere anvendelsen af EU-midler, om nødvendigt bør integrere de tekniske krav 
til militær mobilitet allerede i udformningsfasen for at undgå unødvendig opgradering af 
infrastrukturen på et senere tidspunkt af rent militære hensyn og dermed uøkonomisk 
brug af finansiering;

11. bemærker, at TEN-T-nettet hidtil udelukkende er blevet udformet i lyset af civile mål, 
og mener, at yderligere investeringer langs nettet, f.eks. i grænseoverskridende projekter 
eller kritisk infrastruktur, kan give betydelige fordele for den militære mobilitet og 
samtidig bidrage til færdiggørelsen af TEN-T-hovednettet senest i 2030 og det samlede 
net senest i 2050;

12. mener, at ethvert bidrag fra finansieringsrammen for militær mobilitet under CEF i 
størst muligt omfang bør give prioritet til multimodale projekter, idet de ifølge den 



AD\1165649DA.docx 5/7 PE626.673v03-00

DA

pilotanalyse, der blev gennemført i 2017, giver størst mulighed for dobbelt anvendelse, 
og til grænseoverskridende projekter, da de bidrager til at afhjælpe eksisterende mangler 
i form af forbindelsesled og flaskehalse, som er de vigtigste nuværende fysiske barrierer 
for en hurtig og gnidningsløs mobilitet, både for civile og for overførsel af tropper og 
tungt militært udstyr; understreger derfor, at netværkets kontinuitet og egnethed samt 
dets interoperabilitet og intermodalitet er af afgørende betydning;

13. minder om, at adskillige teknologier, der er blevet anvendt i forsvarssektoren som f.eks. 
internettet med succes er blevet omsat til den civile sektor; fremhæver, at indførelsen af 
et intelligent transportsystem, der er afhængigt af telematiksystemer, såsom ERTMS og 
SESAR, og udbredelsen af Galileo-/EGNOS-/GOVSATCOM-relaterede teknologier er 
en af de mest udfordrende muligheder, der ligger forude for den civile transportsektor; 
mener derfor, at fremtidige revisioner af handlingsplanen i sidste ende bør udforske 
muligheden for, at civil transport kan udnytte militære løsninger til disse udfordringer, 
f.eks. inden for cybersikkerhed og sikker kommunikation;

14. understreger vigtigheden af havne som forbindelsespunkter mellem EU med dets 
allierede inden for rammerne af alliancer i Den Nordatlantiske Traktats Organisation, og 
for søtransportforbindelser over korte afstande inden for Europa, samt behovet for at 
installere eller forbedre visse infrastrukturelementer med henblik på at modtage og 
viderelevere militære fartøjer;

15. minder om, at der er behov for en told- og skatteretlig ramme, navnlig for så vidt angår 
moms, som er standardiseret og egnet til transport af militært udstyr og dertil knyttede 
produkter, navnlig når det er påkrævet i nødsituationer;

16. mener, at EU's medlemsstater bør samarbejde om at maksimere effektiviteten af 
grænseoverskridende vejtransport med dobbelt anvendelse og reducere de 
administrative omkostninger.
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