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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. opfordrer til, at der fastsættes et ambitiøst budget for EU's transportsektor, som tager 
højde for nye udfordringer og de aktuelle politiske prioriteringer i forbindelse med EU's 
transportpolitik; 

2. understreger, at EU's transportpolitik er af afgørende betydning for Europas 
økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling og bæredygtighed; opfordrer derfor 
kraftigt til, at EU's transportpolitik tildeles passende og tilstrækkelig finansiering til at 
sikre vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne i Europa, herunder i de mere 
fjerntliggende geografiske områder; anmoder om yderligere investeringer i forskning og 
innovation og i social og territorial samhørighed; 

3. understreger, at 2021-budgettet bør afspejle de prioriteringer, som Parlamentet har 
redegjort for i sin beslutning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 
(FFR), og at der i 2021-budgettet bør stilles den nødvendige finansiering til rådighed til 
såvel projekter, der er påbegyndt inden for rammerne af den nuværende FFR, som til 
nye projekter inden for rammerne af FFR for 2021-2027; 

4. mener, at EU's transportfinansiering bør tilpasses de reguleringsmæssige krav i den 
grønne pagt, og at der bør sikres fuld overensstemmelse med Parisaftalen; 

Transportens betydning for opfyldelsen af målene i den grønne pagt

5. gentager, at transport skal bidrage til at opnå klimaneutralitet senest i 2050;

6. understreger derfor, at passende finansiering af transportprojekter vil medvirke til at 
fremskynde omstillingen til bæredygtig og intelligent mobilitet og til at gennemføre de 
lovgivningsmæssige prioriteringer for den grønne pagt ved hjælp af foranstaltninger 
baseret på nye teknologier, fremme af multimodal transport, udvikling af automatiseret 
og opkoblet multimodal mobilitet og en forøgelse af produktionen og udbredelsen af 
bæredygtige alternative brændstoffer;

Fremme af flagskibsprogrammerne 

7. understreger vigtigheden af at forhøje budgettet til de flagskibsprogrammer, der er 
særlig relevante for at nå EU's mål: 

– understreger den centrale rolle, som programmet for Connecting Europe-
faciliteten (CEF) spiller med hensyn til at fremme udviklingen af et højeffektivt 
transeuropæisk net (TEN-T), der er bæredygtigt og sammenkoblet på tværs af 
infrastrukturer for transport, energi og digitale tjenester; gentager, at en hurtig 
færdiggørelse af TEN-T vil bidrage væsentligt til den socioøkonomiske og 
territoriale samhørighed i Unionen og til at fremme EU's dekarboniseringsmål; 
anmoder derfor om, at budgettet for CEF-Transport forhøjes i den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027, og at tildelingen hertil i 2021 fastsættes i 
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overensstemmelse hermed;

– anmoder om en forhøjelse af budgettet for Horisont 2020 til 120 mia. EUR (2018-
priser) og for dets delkomponent "intelligente byer og integreret transport" fra 
2021; 

Opretholdelse af eksisterende politikker

8. minder om, at finansiering under samhørighedspolitikken til transportinfrastruktur bør 
tage sigte på at forfølge det traktatbaserede mål om økonomisk, social og territorial 
samhørighed; fremhæver den helt afgørende rolle, som EU's transportpolitik og 
investeringer spiller i forhold til at fremme og styrke den territoriale, sociale og 
økonomiske samhørighed i EU; anmoder derfor om, at finansieringen af TEN-T 
fastholdes som en del af samhørighedspolitikken; 

Specifik tildeling til bæredygtig turisme

9. anmoder på det kraftigste om, at der indføres en specifik bevilling til bæredygtig 
turisme med henblik på at sikre en bedre afspejling af turismens betydning i EU's 
økonomi og af den rolle, som EU kan spille med hensyn til at gøre turismen mere 
bæredygtig; 

Finansiering af nye initiativer

10. støtter en forhøjelse af bevillingen til bæredygtig infrastruktur i InvestEU-fonden til 
14 mia. EUR (2018-priser) for 2021-2027 med en passende tildeling i 2021-budgettet; 

11. mener, at transportprojekter, der finansieres af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og af Samhørighedsfonden, skal prioritere færdiggørelsen af 
TEN-T-korridorerne;

12. understreger betydningen af et enklere og mere effektivt system for egne indtægter, som 
vil kunne sikre en væsentlig reduktion af andelen af BNI-baserede bidrag og garantere 
en passende finansiering af EU's udgifter;

Agenturer og fællesforetagender

13. understreger betydningen af agenturer og fællesforetagender i forhold til at forbedre 
transportsektorens performance og i forhold til at fremme en reduktion af 
transportemissionerne baseret på teknologiske fremskridt og regler; påpeger vigtigheden 
af, at disse agenturer og fællesforetagender modtager tilstrækkelige finansielle og 
menneskelige ressourcer; 

14. fremhæver især, at Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) og 
fællesforetagendet Shift2Rail spiller en afgørende rolle med hensyn til at opnå en varig 
overflytning af trafik fra landevej til jernbane; understreger, at fællesforetagendet 
Shift2Rail spiller en central rolle i forhold til at gøre jernbanetransport billigere, mere 
effektiv og attraktiv; 

15. fremhæver navnlig den rolle, som fællesforetagenderne Clean Sky 2 og SESAR-
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fællesforetagendet samt Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) spiller i 
forhold til at reducere mængden af CO2-emissioner fra passagerer; fremhæver de rigtig 
gode resultater og den væsentlige rolle, som fællesforetagendet Clean Sky 2 spiller med 
hensyn til at sikre nettofremskyndelsen inden for grønne teknologier, der har til formål 
at nedbringe CO2-emissioner og drivhusgasemissioner samt støjniveauerne fra fly; 

16. glæder sig over den direkte støtte fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 
(EMSA) i forbindelse med medlemsstaternes indsats for at gennemføre miljølovgivning 
og agenturets indsats i forhold til at bekæmpe havforurening og overvåge emissioner; 
mener, at agenturet med yderligere ressourcer kan spille en vigtig rolle med hensyn til at 
støtte medlemsstaterne i at afbøde de skibsfartsrelaterede miljørisici og forbedre den 
maritime sektors bæredygtighed. 


