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SUGGESTIES

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

1. roept op tot een ambitieuze begroting voor de vervoerssector in de EU, om tegemoet te 
komen aan nieuwe uitdagingen en rekening te houden met de huidige politieke 
prioriteiten van het vervoerbeleid van de EU; 

2. benadrukt het feit dat het vervoerbeleid van de EU van essentieel belang is voor de 
ontwikkeling en de duurzaamheid van Europa op economisch, sociaal en milieugebied; 
dringt er daarom met klem op aan dat het vervoerbeleid van de EU wordt voorzien van 
passende en toereikende financiering, om te zorgen voor groei, werkgelegenheid en 
concurrentievermogen in Europa, inclusief in de meer afgelegen geografische gebieden; 
vraagt extra investeringen in onderzoek en innovatie en in sociale en territoriale 
cohesie; 

3. onderstreept het feit dat de begroting 2021 de prioriteiten moet weerspiegelen die zijn 
vastgesteld door het Parlement in zijn resolutie van 14 november 2018 over het 
meerjarig financieel kader (MFK) en dat er de nodige financiering mee moet worden 
verstrekt voor beide projecten die zijn gestart tijdens de looptijd van het huidige MFK 
en voor nieuwe projecten op basis van het MFK 2021-2027; 

4. is van mening dat de EU-financiering van vervoer moet worden afgestemd op de 
regelgevingsvereisten van de Green Deal en dat volledige aanpassing aan de 
Overeenkomst van Parijs moet worden gegarandeerd; 

Het belang van vervoer voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal

5. herhaalt dat vervoer moet bijdragen aan het realiseren van klimaatneutraliteit tegen 
2050;

6. onderstreept dan ook het feit dat passende financiering voor vervoersprojecten zal 
bijdragen aan de versnelling van de omschakeling naar duurzame en slimme mobiliteit 
en aan de uitvoering van de wetgevingsprioriteiten van de Green Deal door middel van 
maatregelen op basis van nieuwe technologieën, het stimuleren van multimodaal 
vervoer, de ontwikkeling van geautomatiseerde en geconnecteerde multimodale 
mobiliteit en een toename van de productie en invoering van duurzame alternatieve 
brandstoffen;

Versterking van de vlaggenschipprogramma’s 

7. onderstreept het feit dat het belangrijk is de begroting te vergroten van de 
vlaggenschipprogramma’s die van bijzonder belang zijn voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU: 

– onderstreept dat de Connecting Europe Facility (CEF) fundamenteel is om de 
ontwikkeling te bevorderen van een hoogwaardig, duurzaam en onderling 
verbonden trans-Europees netwerk (TEN-T) op het gebied van infrastructuur voor 
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vervoer, energie en digitale diensten; herhaalt dat de spoedige voltooiing van het 
TEN-T aanzienlijk zal bijdragen tot de sociaal-economische en territoriale cohesie 
van de Unie en tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU om de 
koolstofuitstoot te verminderen; vraagt daarom dat de begroting van de CEF-
Vervoer wordt verhoogd voor het MFK 2021-2027 en dat dienovereenkomstig 
wordt beslist met betrekking tot de toewijzing ervan voor 2021;

– vraagt een verhoging van de begroting voor Horizon 2020 tot 120 miljard EUR 
(prijzen van 2018) en een overeenkomstige verhoging voor het Horizon 2020-
onderdeel inzake slimme steden en geïntegreerd vervoer vanaf 2021; 

Handhaving van bestaand beleid

8. herinnert eraan dat de financiering van de vervoersinfrastructuur in het kader van het 
cohesiebeleid gericht moet zijn op het nastreven van de in het Verdrag vastgelegde 
doelstelling van economische, sociale en territoriale cohesie; onderstreept het feit dat 
het vervoerbeleid en de investeringen  van de EU een fundamentele rol spelen bij het 
bevorderen en versterken van de territoriale, sociale en economische cohesie van de EU; 
vraagt daarom dat de financiering van het TEN-T in het kader van het cohesiebeleid 
wordt gehandhaafd; 

Specifieke toewijzing voor duurzaam toerisme

9. dringt met klem aan op de invoering van een specifieke toewijzing voor duurzaam 
toerisme, om beter rekening te houden met het belang van toerisme voor de economie 
van de EU en de rol die de EU kan spelen om toerisme duurzamer te maken; 

Financiering van nieuwe initiatieven

10. steunt een verhoging van de toewijzing voor duurzame infrastructuur van het InvestEU-
fonds tot 14 miljard EUR (prijzen van 2018) voor de periode 2021-2027, met een 
passende toewijzing in de begroting 2021; 

11. is van mening dat bij de door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
en het Cohesiefonds (CF) gefinancierde vervoersprojecten voorrang moet worden 
gegeven geven aan de voltooiing van de TEN-T-corridors;

12. benadrukt het feit dat het belangrijk is dat er een eenvoudiger, efficiënter stelsel van 
eigen middelen komt, dat het aandeel van de op het bni gebaseerde bijdragen 
aanzienlijk kan terugdringen en een adequate financiering van de EU-uitgaven kan 
waarborgen;

Agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen

13. benadrukt het feit dat agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen belangrijk 
zijn voor het verbeteren van de prestaties van de vervoerssector en ter bevordering van 
een vermindering van de emissies van het vervoer op basis van technologische 
vooruitgang en regels; wijst erop dat het belangrijk is dat deze agentschappen en 
gemeenschappelijke ondernemingen beschikken over toereikende middelen op het 
gebied van financiën en personeel; 
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14. wijst met name op de cruciale rol van het Europees Spoorwegbureau (ERA) en de 
gemeenschappelijke onderneming Shift2Rail voor het realiseren van een duurzame 
omschakeling van de weg naar het spoor; benadrukt het feit dat Shift2Rail van cruciaal 
belang is om het spoorvervoer goedkoper, efficiënter en aantrekkelijker te maken; 

15. benadrukt met name de rol die de gemeenschappelijke ondernemingen Clean Sky 2 en 
Sesar en het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart 
(EASA) spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot door passagiers; benadrukt het 
feit dat de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2 zeer goede resultaten behaalt 
en een essentiële rol speelt bij het bespoedigen van groene technologieën die gericht 
zijn op het verminderen van de CO2- en de broeikasgasemissies en de geluidshinder van 
vliegtuigen; 

16. is ingenomen met de rechtstreekse ondersteuning door het Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid (EMSA) van de inspanningen van de lidstaten om de 
milieuwetgeving ten uitvoer te leggen en met de hulp van het agentschap bij het 
bestrijden van de verontreiniging van de zee en het monitoren van de emissies; meent 
dat het agentschap met bijkomende middelen een belangrijke rol kan spelen en lidstaten 
kan helpen om scheepvaartgerelateerde milieurisico’s te beperken en de duurzaamheid 
van de maritieme sector te verbeteren. 


