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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

A. der henviser til, at det er blevet påvist, at de 8 mia. EUR, der er afsat til gennemførelsen af 
TEN-T-netværket i programmeringsperioden 2007-2013, er helt utilstrækkelige, og at  der 
er behov for supplerende midler for at færdiggøre netværket og styrke væksten, 
jobskabelsen og konkurrenceevnen i EU;

1. fremhæver den altoverskyggende rolle, som EU’s transportsektor spiller som rygraden i 
det indre marked og grundlaget for personers og varers frie bevægelighed samt for 
økonomisk, social og territorial samhørighed; gør opmærksom på, at transportsektoren 
genererer 6,3 % af EU's BNP og skaber beskæftigelse til 13 millioner mennesker;

2. minder om de enorme finansielle og teknologiske udfordringer, som transportsektoren står 
over for, hvad angår forbedring af resultaterne på miljøområdet, konkurrenceevnen og 
netværkerne;

3. understreger, at der er behov for store investeringer med henblik på at nå EU's 
hovedmålsætning om en 60 procents reduktion af CO2-udledningen i transportsektoren til 
under 1990-niveau i 2050 samt støtte mere bæredygtige transportformer og fremme 
multimodal transport og bæredygtig mobilitet i byerne, på basis af principperne om 
transportsikkerhed og sikker og let adgang til transport;

4. fremhæver de uligheder, der er karakteristiske for udviklingen af transportinfrastrukturen i 
medlemsstaterne, og betydningen af at opbygge transportinfrastruktur i de nye 
medlemsstater og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bestræbe sig på at 
skabe et fælles europæisk transportområde, der er udviklet på ensartet vis;

5. understreger, at den samlede finansieringsramme, der står til rådighed til 
transportinvesteringer inden for den næste flerårige finansielle ramme (FFR), vil blive af 
afgørende betydning for gennemførelsen af TEN-T såvel som for den transportforskning, 
der er nødvendig, såfremt EU skal fastholde sin position som den førende industrielle 
aktør inden for bæredygtig og innovativ transportteknologi; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at støtte Kommissionens forslag;

6. understreger, at transport og mobilitet er af afgørende betydning for EU's indre marked, og 
fastholder derfor, at EU kraftigt bør forøge de målrettede investeringer i TEN-T-
infrastrukturen og transportforskningen snarere end at reducere dem, eftersom de kan 
bidrage væsentligt og direkte til overvindelse af vanskelige økonomiske situationer ved at 
styrke konkurrenceevne, økonomiske vækst og beskæftigelse i EU;

7. glæder sig over Kommissionens forslag til Connecting Europe-faciliteten (CEF) og den 
medfølgende foreslåede forhøjelse af de centralt forvaltede bevillinger til TEN-T og 
mener, at disse beløb er realistiske og udgør et absolut minimum; mener, at der med 
henblik på at opnå en gearingeffekt i transportsektoren ideelt set bør afsættes bevillinger 
på mindst 10 % af det anslåede behov (500 mia. EUR til TEN-T indtil 2020), og at der, 
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såfremt Rådet når til enighed om at foretage en betydelig nedskæring af 
rammebevillingen, desuden bør foretages en grundig gennemgang af den liste over 
forhåndsudpegede transportprojekter, der er omhandlet i bilaget til CEF-forordningen;

8. fastholder, at spørgsmål som f.eks. fordelingen af rammebevillingen til CEF blandt de 
forskellige sektorer, det anvendte omfang af de forskellige finansieringsinstrumenter eller 
betingelserne for overførsel af midler fra Samhørighedsfonden til transportinfrastruktur 
under CEF ikke hører under FFR, idet de er omfattet af den almindelige 
lovgivningsprocedure for CEF;

9. tager Kommissionens intention om at øge anvendelsen af innovative finansielle 
instrumenter som f.eks. projektobligationer inden for transportsektoren til efterretning; 
finder, at disse instrumenter vil skabe en løftestangseffekt for EU-budgettet og dermed 
tiltrække andre investorer til projekter af fælles interesse, som er rentable, men ikke 
modtager tilstrækkelig finansiering fra markedet; understreger, at dette vil kunne styrke 
finansieringen af transportinfrastruktur med europæisk merværdi;

10. opfordrer Kommissionen til at sikre samordningen mellem CEF og andre 
finansieringskilder, der er til rådighed for TEN-T, navnlig Samhørighedsfonden og 
Horisont 2020-programmet;

11. understreger, at de supplerende 10 mia. EUR fra Samhørighedsfonden skal forvaltes 
centralt i CEF-regi med det formål at skabe klar EU-merværdi for 
transportinfrastrukturprojekter i forbindelse med TEN-T, især i Samhørighedsfondens 
modtagerlande; henleder opmærksomheden på en nylig beretning fra Den Europæiske 
Revisionsret1, ifølge hvilken finansieringsmidlerne fra Samhørigheds- og strukturfondene 
ikke altid anvendes lige effektivt; er af den opfattelse, at der bør vies særlig 
opmærksomhed til de vanskeligheder, som nogle medlemsstater kan have i forbindelse 
med projektforvaltning, og til den geografiske balance i spredningen af projekterne; 
understreger, at Kommissionens beslutning skal baseres på princippet om investering af 
midlerne inden for et modtagerlands territorium i forlængelse af det aftalte TEN-T-projekt 
som fastsat i bilag 1 til CEF-forordningen, og at den centrale forvaltning af disse 
yderligere 10 mia. EUR fra Samhørighedsfonden under ingen omstændigheder må 
forhindre eller begrænse samhørighedslandenes deltagelse i gennemførelsen og 
finansieringen af transportprojekter under CEF ud over de 10 mia. EUR, der er bevilget 
fra Samhørighedsfonden;

12. fastholder, at FFR 2014-2020 skal sikre øget budgetfleksibilitet både inden for og mellem 
udgiftsområderne; understreger derfor betydningen af, at CEF og samhørighedspolitikken 
forbliver under samme udgiftsområde og modsætter sig ideen om underudgiftsområder;

13. påpeger nødvendigheden af mere virkningsfulde projektincitamenter, såsom princippet 
om, at ubrugte midler fortabes, som sikrer bedre gennemførelse af projekterne;

14. understreger, at der skal være en realistisk forbindelse mellem antallet af forhåndsfastsatte 
projekter i bilaget til den foreslåede CEF-forordning og de beløb, der afsættes til CEF 

                                               
1 Den Europæiske Revisionsret: Anvendelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden til medfinansiering af 
transportinfrastruktur i søhavne: en effektiv investering ?, særberetning nr. 4/2012. 
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inden for rammerne af den næste FFR;

15. understreger, at der i tråd med opnåelsen af EU's mål for bæredygtighed skal garanteres 
tilstrækkelige midler til horisontale prioriteter inden for CEF, især det europæiske system 
til styring af jernbanetrafikken (ERTMS) og det europæiske lufttrafikstyringssystem 
(SESAR), for hvilke fortsatte investeringer er afgørende for at kunne fremme 
interoperabiliteten, således at transportnetværket i EU bliver mere effektivt, 
konkurrencedygtigt og sikkert;

16. understreger betydningen af, at der sikres midler til store teknologiske 
udviklingsprogrammer  – programmet for den globale miljø- og sikkerhedsovervågning 
(GMES), den europæiske geostationære navigationsoverlaytjeneste (Egnos), Galileos 
globale satellitnavigationssystem  (GNSS)) osv. – som helhed, og fremhæver 
nødvendigheden af, at GMES-programmet fortsat finansieres under FFR i betragtning af 
dets bidrag til bæredygtig udvikling og sikkerhed inden for transportsektoren;

17. minder om den store strategiske betydning for EU af Galileo-projektet, som GNSS-
teknologi og den praktiske anvendelse af ITS-applikationer har betydelig gavn af; 
fastholder, at Galileo skal sikres fornuftig finansiering, uden at det sker på bekostning af 
TEN-T's budget;

18. erkender, at Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) er hovedfinansieringskilder for EU's støtte til transportsektoren; understreger i 
betragtning heraf betydningen af at sikre en bedre indarbejdelse af EU 2020-målene i EU's 
strukturfonde, således at de gøres egnet til intelligent og bæredygtig mobilitet;

19. henleder opmærksomheden på succesen med Marco Polo-programmet, som er i tråd med 
overgangen til en kulstoffattig økonomi, der sigter mod at lede godstransport væk fra 
vejene og over på andre transportformer, og med det integrerede EU-handlingsprogram 
for transport ad indre vandveje, NAIADES, og mener, at disse projekter bør have 
tilstrækkelige midler til rådighed i den næste programmeringsperiode;

20. minder om, at turisme er en ny EU-kompetence i henhold til Lissabontraktaten, og 
påpeger, at turisme derfor også bør afspejles i den næste FFR; fremhæver det betydelige 
bidrag, som turismen yder til EU’s økonomi, og den kendsgerning, at turisme i nogle 
regioner er den primære erhvervsaktivitet, og er af den opfattelse, at EU’s turismestrategi 
bør understøttes med tilstrækkelige midler i den kommende periode;

21. glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens forslag om at udarbejde et program 
for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (2014-2020); fremhæver navnlig, at der 
bør gives fuld tilslutning til de specifikke bevillinger på 131 mio. EUR til 
konkurrenceevnen blandt virksomheder inden for turismesektoren;

22. minder om, at den integrerede EU-havpolitik bør tages i betragtning i den næste FFR ved 
indførelse af et passende og langsigtet instrument for finansiel støtte til havpolitikken;

23. fremhæver både den afgørende indsats, transportagenturerne gør for af støtte EU's 
sikkerheds- og interoperabilitetsmål, og nødvendigheden af, at disse opgaver modsvares af 
tilstrækkelige budgetressourcer.
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