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Ændringsforslag 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at transport understøtter 
Europas økonomiske og sociale aktiviteter, 
at transportsektoren udgør 4,6 % af EU's 
BNP og beskæftiger 9,2 mio. mennesker, 
og at transportsektoren ud over at fremme 
kommunikation mellem mennesker og 
samfund og tilvejebringe et netværk, som 
varernes bevægelse i det indre marked er 
afhængig af, er betydningsfuld på grund af 
sin potentielle medvirken til at sikre social 
samhørighed, fremme beskæftigelse, 
handel og turisme, samtidig med at et 
effektivt transportsystem kan medvirke til 
at reducere CO2-emissioner, forurening og 
for stor færdselstæthed;

1. minder om, at transport understøtter 
Europas økonomiske og sociale aktiviteter, 
at transportsektoren udgør 4,6 % af EU's 
BNP og beskæftiger 9,2 mio. mennesker, 
og at transportsektoren ud over at fremme 
kommunikation mellem mennesker og 
samfund og tilvejebringe et netværk, som 
varernes bevægelse i det indre marked er 
afhængig af, er betydningsfuld på grund af 
sin potentielle medvirken til at sikre social 
samhørighed, fremme beskæftigelse, 
handel og turisme, samtidig med at et 
effektivt transportsystem kan medvirke til 
at reducere antallet af uheld, CO2-
emissioner og afhængigheden af olie, 
forurening og for stor færdselstæthed, som 
fastlagt i EU's målsætninger og 
lovgivning;

Or. en

Ændringsforslag 2
Inés Ayala Sender

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at transport understøtter 
Europas økonomiske og sociale aktiviteter, 
at transportsektoren udgør 4,6 % af EU's 
BNP og beskæftiger 9,2 mio. mennesker, 
og at transportsektoren ud over at fremme 
kommunikation mellem mennesker og 
samfund og tilvejebringe et netværk, som 
varernes bevægelse i det indre marked er 
afhængig af, er betydningsfuld på grund af 

1. minder om, at transport understøtter 
Europas økonomiske og sociale aktiviteter, 
at transportsektoren udgør 4,6 % af EU's 
BNP og beskæftiger 9,2 mio. mennesker, 
og at transportsektoren ud over at fremme 
kommunikation mellem mennesker og 
samfund og tilvejebringe et netværk, som 
varernes bevægelse i det indre marked er 
afhængig af, er betydningsfuld på grund af 
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sin potentielle medvirken til at sikre social 
samhørighed, fremme beskæftigelse, 
handel og turisme, samtidig med at et 
effektivt transportsystem kan medvirke til 
at reducere CO2-emissioner, forurening og 
for stor færdselstæthed;

sin potentielle medvirken til at sikre social, 
økonomisk og territorial samhørighed, 
fremme beskæftigelse, handel og turisme, 
samtidig med at et effektivt og pålideligt
transportsystem kan medvirke til at 
reducere CO2-emissioner, forurening og 
for stor færdselstæthed;

Or. es

Ændringsforslag 3
Roberts Zīle

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at transport understøtter 
Europas økonomiske og sociale aktiviteter, 
at transportsektoren udgør 4,6 % af EU's 
BNP og beskæftiger 9,2 mio. mennesker, 
og at transportsektoren ud over at fremme 
kommunikation mellem mennesker og 
samfund og tilvejebringe et netværk, som 
varernes bevægelse i det indre marked er 
afhængig af, er betydningsfuld på grund af 
sin potentielle medvirken til at sikre social 
samhørighed, fremme beskæftigelse, 
handel og turisme, samtidig med at et 
effektivt transportsystem kan medvirke til 
at reducere CO2-emissioner, forurening og 
for stor færdselstæthed;

1. minder om, at transport understøtter 
Europas økonomiske og sociale aktiviteter, 
at transportsektoren udgør 4,6 % af EU's 
BNP og beskæftiger 9,2 mio. mennesker, 
og at transportsektoren ud over at fremme 
kommunikation mellem mennesker og 
samfund og tilvejebringe et netværk, som 
varernes bevægelse i det indre marked er 
afhængig af, er betydningsfuld på grund af 
sin potentielle medvirken til at sikre 
økonomisk, social og territorial
samhørighed, fremme beskæftigelse, 
handel og turisme, samtidig med at et 
effektivt transportsystem kan medvirke til 
at reducere CO2-emissioner, forurening og 
for stor færdselstæthed;

Or. en

Ændringsforslag 4
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at transport understøtter 1. minder om, at transport understøtter 
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Europas økonomiske og sociale aktiviteter, 
at transportsektoren udgør 4,6 % af EU's 
BNP og beskæftiger 9,2 mio. mennesker, 
og at transportsektoren ud over at fremme 
kommunikation mellem mennesker og 
samfund og tilvejebringe et netværk, som 
varernes bevægelse i det indre marked er 
afhængig af, er betydningsfuld på grund af 
sin potentielle medvirken til at sikre social 
samhørighed, fremme beskæftigelse, 
handel og turisme, samtidig med at et 
effektivt transportsystem kan medvirke til 
at reducere CO2-emissioner, forurening og 
for stor færdselstæthed;

Europas økonomiske og sociale aktiviteter, 
at transportsektoren udgør 4,6 % af EU's 
BNP og beskæftiger 9,2 mio. mennesker, 
og at transportsektoren ud over at fremme 
kommunikation mellem mennesker og 
samfund og tilvejebringe et netværk, der 
skaber vækst i den intra-europæiske 
handel og muliggør virkeliggørelsen af 
det indre marked, er betydningsfuld på 
grund af sin potentielle medvirken til at 
sikre social, økonomisk og territorial
samhørighed, navnlig i regioner, der er 
mindre tilgængelige eller svært 
tilgængelige, idet den mindsker afstande 
og fremmer europæisk integration,
beskæftigelse, handel og turisme, samtidig 
med at et effektivt transportsystem kan 
medvirke til at reducere CO2-emissioner, 
forurening og for stor færdselstæthed;

Or. pt

Ændringsforslag 5
Isabelle Durant, Michael Cramer

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger i denne forbindelse 
behovet for at kæde de budgetmæssige 
beslutninger sammen med de muligheder, 
der opstår ved en internalisering af 
eksterne sociale og miljømæssige 
omkostninger i denne sektor og på 
længere sigt ved at undgå disse eksterne 
omkostninger; 

Or. en

Ændringsforslag 6
Inés Ayala Sender

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. bemærker transportsektorens 
betydning for EU's industripolitik, både 
med hensyn til dens andel af BNP og med 
hensyn til beskæftigelse; betragter 
endvidere EU som industrielt førende 
inden for transportteknologi 
(luftfartsindustri, højhastighedstog, 
intelligente transportforvaltningssystemer, 
avancerede kontrol-, sikkerheds- og 
interoperabilitetssystemer, ERMTS, 
SESAR, sikker og bæredygtig 
infrastrukturteknik, osv.) og mener, at EU 
derfor bør vedtage en finansiel ramme, 
der gør det muligt at fastholde og styrke 
sin førerstilling i denne industrielle 
sektor; mener, at den næste 
finansieringsperiode bør give EU's 
transportsektor mulighed for at 
konsoliderede sin førerstilling inden for 
grønne, sikre og intelligente teknologier, 
der bidrager til yderligere økonomisk 
udvikling og social samhørighed;

Or. es

Ændringsforslag 7
Ádám Kósa

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at det er indlysende, at stort set 
alle EU’s vedtagne målsætninger med 
hensyn til politiske udfordringer og 
budgetmidler for perioden efter 2013, hvad 
enten det er under Europa-2020 eller inden 
for andre rammer, er afhængige af en 
effektiv, bæredygtig og miljømæssigt 
acceptabel transportsektor;

2. mener, at det er indlysende, at stort set 
alle EU’s vedtagne målsætninger med 
hensyn til politiske udfordringer og 
budgetmidler for perioden efter 2013, hvad 
enten det er under Europa-2020 eller inden 
for andre rammer, er afhængige af en 
effektiv, bæredygtig og miljømæssigt 
acceptabel og tilgængelig transportsektor;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. bemærker, at Europa 2020-strategien 
søger at opnå intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst gennem viden og 
innovation, energieffektivitet, der er 
velegnet til at skabe en grøn men stadig 
konkurrencedygtig økonomi, samt 
gennem fremme af territorial og social 
samhørighed som tværgående 
retningslinjer, der hænger direkte 
sammen med støtte til transport- og 
turistsektorerne;

Or. pt

Ændringsforslag 9
Inés Ayala Sender

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at det navnlig med hensyn 
til finansiel effektivitet er yderst vigtigt at 
sikre en reel merværdi fra EU’s 
budgetudgifter til transportpolitikken; 
bemærker, at selv om det bør undgås at 
gentage eller flytte investeringer og 
udgifter, som bedre kan foretages på 
nationalt eller regionalt plan, så er det af 
afgørende betydning ikke at miste de 
muligheder for at lette en bæredygtig 
vækst, som kun merværdien af EU’s 
transportudgifter kan tilvejebringe;

3. understreger, at det navnlig med hensyn 
til finansiel effektivitet er yderst vigtigt at 
sikre en reel merværdi fra EU’s 
budgetudgifter til transportpolitikken; 
bemærker, at det er af afgørende betydning 
ikke at miste de muligheder for at lette en 
bæredygtig vækst, som kun merværdien af 
EU’s transportudgifter kan tilvejebringe, 
samt at forebygge mangel på effektivitet;

Or. es
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Ændringsforslag 10
Roberts Zīle

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at det navnlig med hensyn 
til finansiel effektivitet er yderst vigtigt at 
sikre en reel merværdi fra EU’s 
budgetudgifter til transportpolitikken; 
bemærker, at selv om det bør undgås at 
gentage eller flytte investeringer og 
udgifter, som bedre kan foretages på 
nationalt eller regionalt plan, så er det af 
afgørende betydning ikke at miste de 
muligheder for at lette en bæredygtig 
vækst, som kun merværdien af EU’s 
transportudgifter kan tilvejebringe;

3. understreger, at det navnlig med hensyn 
til finansiel effektivitet er yderst vigtigt at 
sikre en reel merværdi fra EU’s 
budgetudgifter til transportpolitikken; 
bemærker, at selv om det bør undgås at 
gentage eller flytte investeringer og 
udgifter, som bedre kan foretages på 
nationalt eller regionalt plan, så er det af 
afgørende betydning ikke at miste de 
muligheder for at lette en bæredygtig 
vækst, som kun merværdien af EU’s 
transportudgifter på nationalt og regionalt 
plan og på tværs af grænser kan 
tilvejebringe;

Or. en

Ændringsforslag 11
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at det navnlig med hensyn 
til finansiel effektivitet er yderst vigtigt at 
sikre en reel merværdi fra EU’s 
budgetudgifter til transportpolitikken; 
bemærker, at selv om det bør undgås at 
gentage eller flytte investeringer og 
udgifter, som bedre kan foretages på 
nationalt eller regionalt plan, så er det af 
afgørende betydning ikke at miste de 
muligheder for at lette en bæredygtig 
vækst, som kun merværdien af EU’s 
transportudgifter kan tilvejebringe;

3. understreger, at det navnlig med hensyn 
til finansiel effektivitet er yderst vigtigt at 
sikre en reel merværdi fra EU’s 
budgetudgifter til transportpolitikken
under henvisning til princippet om 
finansiel subsidiaritet og i lyset af den 
nuværende situation med offentlig 
budgetdisciplin i medlemsstaterne; 
bemærker, at selv om det bør undgås at 
gentage eller flytte investeringer og 
udgifter, som bedre kan foretages på 
nationalt eller regionalt plan, så er det af 
afgørende betydning ikke at miste de 
muligheder for at lette en bæredygtig 
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vækst, som kun merværdien af EU’s 
transportudgifter kan tilvejebringe;

Or. pt

Ændringsforslag 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger agenturernes vigtige 
rolle i forbindelse med integration af 
transportsystemer for så vidt angår 
sikkerhed, interoperabilitet og drift; er
bekymret over den stigende kløft mellem 
deres ansvarsområder og de budgetmidler, 
de får tildelt;

Or. fr

Ændringsforslag 13
Anne E. Jensen

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. er enig i Kommissionens synspunkt om, 
at grænseoverskridende infrastrukturer er 
et af de bedste eksempler på, at EU kan 
lukke huller og levere bedre resultater; 
mener, at målrettet økonomisk støtte på 
EU-plan kan bidrage til at kickstarte andre 
vigtige projekter, som ofte har et stort 
kommercielt potentiale på lang sigt; 
bemærker, at visse lande nu sætter gang i 
store, ambitiøse infrastrukturinvesteringer, 
og at Europa derfor for at bevare sin 
konkurrenceevne har en særlig stor 
strategisk interesse i effektive 
infrastrukturer, som kan bane vej for en 
vedvarende økonomisk vækst, og at det bør 

4. er enig i Kommissionens synspunkt om, 
at grænseoverskridende infrastrukturer er 
et af de bedste eksempler på, at EU kan 
lukke huller og levere bedre resultater; 
mener, at målrettet økonomisk støtte på 
EU-plan kan bidrage til at kickstarte andre 
vigtige projekter, som ofte har et stort 
kommercielt potentiale på lang sigt; 
bemærker, at visse lande nu sætter gang i 
store, ambitiøse infrastrukturinvesteringer, 
og at Europa derfor for at bevare sin 
konkurrenceevne har en særlig stor 
strategisk interesse i effektive 
infrastrukturer, som kan bane vej for en 
vedvarende økonomisk vækst, og at det bør 
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resultere i et europæisk transportnetværk, 
hvor fragt- og passagerbefordring er 
flyttet over på mere bæredygtige 
transportmåder; bemærker, at denne støtte 
bør målrettes efter nøglemål - fjerne 
flaskehalse på strategiske transeuropæiske 
trafikakser, fremme en udbygning af dem 
og opbygge intermodale forbindelser på 
tværs af grænserne;

resultere i et europæisk transportnetværk, 
der sikre en mere energieffektiv 
transportsektor; bemærker, at denne støtte 
bør målrettes efter nøglemål - fjerne 
flaskehalse på strategiske transeuropæiske 
trafikakser, fremme en udbygning af dem 
og navnlig opbygge intermodale 
forbindelser på tværs af grænserne;

Or. en

Ændringsforslag 14
Ádám Kósa

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. er enig i Kommissionens synspunkt om, 
at grænseoverskridende infrastrukturer er 
et af de bedste eksempler på, at EU kan 
lukke huller og levere bedre resultater; 
mener, at målrettet økonomisk støtte på 
EU-plan kan bidrage til at kickstarte andre 
vigtige projekter, som ofte har et stort 
kommercielt potentiale på lang sigt; 
bemærker, at visse lande nu sætter gang i 
store, ambitiøse infrastrukturinvesteringer, 
og at Europa derfor for at bevare sin 
konkurrenceevne har en særlig stor 
strategisk interesse i effektive 
infrastrukturer, som kan bane vej for en 
vedvarende økonomisk vækst, og at det bør 
resultere i et europæisk transportnetværk, 
hvor fragt- og passagerbefordring er flyttet 
over på mere bæredygtige transportmåder; 
bemærker, at denne støtte bør målrettes 
efter nøglemål - fjerne flaskehalse på 
strategiske transeuropæiske trafikakser, 
fremme en udbygning af dem og opbygge 
intermodale forbindelser på tværs af 
grænserne;

4. er enig i Kommissionens synspunkt om, 
at grænseoverskridende infrastrukturer er 
et af de bedste eksempler på, at EU kan 
lukke huller og levere bedre resultater; 
mener, at målrettet økonomisk støtte på 
EU-plan kan bidrage til at kickstarte andre 
vigtige projekter, som ofte har et stort 
kommercielt potentiale på lang sigt; 
bemærker, at visse lande nu sætter gang i 
store, ambitiøse infrastrukturinvesteringer, 
og at Europa derfor for at bevare sin 
konkurrenceevne har en særlig stor 
strategisk interesse i effektive 
infrastrukturer, som kan bane vej for en 
vedvarende økonomisk vækst, og at det bør 
resultere i et europæisk transportnetværk, 
hvor fragt- og passagerbefordring er flyttet 
over på mere bæredygtige og tilgængelige
transportmåder; bemærker, at denne støtte 
bør målrettes efter nøglemål - fjerne 
flaskehalse på strategiske transeuropæiske 
trafikakser, fremme en udbygning af dem 
og opbygge intermodale forbindelser på 
tværs af grænserne;

Or. en
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Ændringsforslag 15
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. er enig i Kommissionens synspunkt om, 
at grænseoverskridende infrastrukturer er 
et af de bedste eksempler på, at EU kan 
lukke huller og levere bedre resultater; 
mener, at målrettet økonomisk støtte på 
EU-plan kan bidrage til at kickstarte andre 
vigtige projekter, som ofte har et stort 
kommercielt potentiale på lang sigt; 
bemærker, at visse lande nu sætter gang i 
store, ambitiøse infrastrukturinvesteringer, 
og at Europa derfor for at bevare sin
konkurrenceevne har en særlig stor 
strategisk interesse i effektive 
infrastrukturer, som kan bane vej for en 
vedvarende økonomisk vækst, og at det bør 
resultere i et europæisk transportnetværk, 
hvor fragt- og passagerbefordring er flyttet 
over på mere bæredygtige transportmåder; 
bemærker, at denne støtte bør målrettes 
efter nøglemål - fjerne flaskehalse på 
strategiske transeuropæiske trafikakser, 
fremme en udbygning af dem og opbygge 
intermodale forbindelser på tværs af 
grænserne;

4. er enig i Kommissionens synspunkt om, 
at grænseoverskridende infrastrukturer er 
et af de bedste eksempler på, at EU kan 
lukke huller og levere bedre resultater; 
mener, at målrettet økonomisk støtte på 
EU-plan kan bidrage til at kickstarte andre 
vigtige projekter, som ofte har et stort 
kommercielt potentiale på lang sigt; 
bemærker, at visse lande nu sætter gang i 
store, ambitiøse infrastrukturinvesteringer, 
og at en bevarelse af den europæiske 
konkurrenceevne skal baseres på støtte til 
forskning og innovation, styrkelse af den
særlig store strategiske interesse i effektive 
infrastrukturer, som kan bane vej for en 
vedvarende økonomisk vækst, og at det bør 
resultere i et europæisk transportnetværk, 
hvor fragt- og passagerbefordring er flyttet 
over på mere bæredygtige transportmåder, 
og alternativer til luft- og vejtransport; 
bemærker, at denne støtte bør målrettes 
efter nøglemål - fjerne flaskehalse på 
strategiske transeuropæiske trafikakser, 
fremme en udbygning af dem og opbygge 
intermodale forbindelser på tværs af 
grænserne;

Or. pt

Ændringsforslag 16
Silvia-Adriana Ţicău

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at overveje at udvikle 
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en integreret europæisk politik for de 
indre vandveje – under hensyntagen til 
fordelene ved transport med skib i 
Europas integrerede flod- og 
kanalnetværk, samt at EU har over 
37 000 km vandveje, der forbinder 
hundreder af byer og industriområder, og 
at 20 ud af 27 medlemsstater har indre 
vandveje – samt for passende støtte hertil 
fra EU's og medlemsstaternes budgetter; 

Or. ro

Ændringsforslag 17
Silvia-Adriana Ţicău

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. understreger behovet for – i lyset af 
jobskabelsespotentialet i miljøeffektiv 
transport – gennem EU's politikker og 
finansielle instrumenter at støtte 
udviklingen af den fornødne infrastruktur 
for el-køretøjer og deres integration i det 
europæiske intelligente energinetværk, 
der endvidere ville være i stand til at 
anvende energi fra lokale vedvarende 
energikilder; 

Or. ro

Ændringsforslag 18
Anne E. Jensen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. henleder særligt opmærksomheden mod 
merværdien af transeuropæiske 
transportnet (TEN-T), hvis prioriterede 
projekter alle er transnationale, og hvis 

5. henleder særligt opmærksomheden mod 
merværdien af transeuropæiske 
transportnet (TEN-T), hvis prioriterede 
projekter alle er transnationale, og hvis 
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merværdi er særlig synlig i 
grænseoverskridende dele af projekter og i 
den løftestangseffekt, som EU-
investeringer har med hensyn til at fremme 
privat og offentlig finansiering af 
strategiske projekter;

merværdi er særlig synlig i 
grænseoverskridende dele af projekter, i 
investeringer i baglandet og i den 
løftestangseffekt, som EU-investeringer 
har med hensyn til at fremme privat og 
offentlig finansiering af strategiske 
projekter;

Or. en

Ændringsforslag 19
Roberts Zīle

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. henleder særligt opmærksomheden mod 
merværdien af transeuropæiske 
transportnet (TEN-T), hvis prioriterede 
projekter alle er transnationale, og hvis 
merværdi er særlig synlig i 
grænseoverskridende dele af projekter og i 
den løftestangseffekt, som EU-
investeringer har med hensyn til at fremme 
privat og offentlig finansiering af 
strategiske projekter;

5. henleder særligt opmærksomheden mod 
merværdien af transeuropæiske 
transportnet (TEN-T), hvis prioriterede 
projekter alle er transnationale, og hvis 
merværdi er særlig synlig i forbindelse 
med udvikling af et effektivt, multimodalt 
og omfattende EU-transportnet og 
behandling af spørgsmålet om manglende 
tilgængelighed og lav interoperabilitet 
mellem forskellige dele af EU, i 
grænseoverskridende dele af projekter og i 
den løftestangseffekt, som EU-
investeringer har med hensyn til at fremme 
privat og offentlig finansiering af 
strategiske projekter

Or. en

Ændringsforslag 20
Dominique Riquet, Michel Dantin

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. minder om, at finansieringsbehovet 
for TEN-T-projekter for 1996-2020 er 
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vurderet til 900 mia. EUR, hvoraf 500 
mia. EUR endnu ikke er finansieret, og 
395 mia. EUR for de 30 nuværende 
prioriterede TEN-T-projekter, hvoraf 270 
mia. EUR mangler at blive finansieret;

Or. fr

Ændringsforslag 21
Isabelle Durant, Michael Cramer

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. mener, at der kan opnås store 
besparelser i EU-budgettet samt i 
medlemsstaternes budgetter ved at 
omfordele midler fra støjdæmpende 
infrastrukturforanstaltninger (f.eks. 
støjværn) til modernisering af køretøjer 
ved installation af mindre støjende 
teknikker, som f.eks. bremseklodser til 
fragtvogne, hvor en investering på 
omkring 2 mia. EUR kan bevirke en 
besparelse på op til 70 % af de oprindelige 
omkostninger til 
infrastrukturinvesteringer; mener
endvidere, at der kan opnås lignende 
besparelser ved investering i ERTMS for 
både infrastruktur og rullende materiel, 
samtidig med at jernbanesikkerheden og -
effektiviteten øges ved anvendelse af 
eksisterende 
jernbaneinfrastrukturkapacitet;

Or. en

Ændringsforslag 22
Michel Dantin

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger den uligevægt, der er 
inden for struktur- og 
samhørighedsfondene mellem de 
investeringer, der er planlagt for de 
forskellige transportformer (41 mia. EUR 
til vejinfrastruktur i forhold til 23,6 mia. 
EUR til jernbaner og 0,6 mia. EUR til 
indre vandveje), hvilket er til skade for 
skabelsen af bæredygtig intermodal 
europæisk transport; håber i denne 
forbindelse, at den europæiske 
finansiering af jernbaneprojekter vil blive 
prioriteret og forøget på områder, hvor 
vejinfrastrukturen allerede er 
tilstrækkeligt udviklet; 

Or. fr

Ændringsforslag 23
Gesine Meissner

Udkast til udtalelse
Punkt 7 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. minder om, at de to største investorer i 
TEN-T er medlemsstaterne og Unionen, 
sidstnævnte gennem TEN-T-budgettet, 
Samhørighedsfonden og strukturfondene, 
at 15 % af de investeringer, der i den 
nuværende budgetperiode (2007-2013) var 
behov for for at færdiggøre de arbejder, 
som skulle gennemføres inden for dette 
tidsrum, er blevet finansieret, og da 
omkostningerne ved gennemførelse af 
store infrastrukturprojekter sandsynligvis 
vil stige, vil den samlede 
finansieringsramme for 
transportinvesteringer i den flerårige 
finansielle ramme efter 2014 være 
afgørende for gennemførelsen af TEN-T;

7. minder om, at de to største investorer i 
TEN-T er medlemsstaterne, regionerne og 
Unionen, sidstnævnte gennem TEN-T-
budgettet, Samhørighedsfonden og 
strukturfondene, at 15 % af de 
investeringer, der i den nuværende 
budgetperiode (2007-2013) var behov for 
for at færdiggøre de arbejder, som skulle 
gennemføres inden for dette tidsrum, er 
blevet finansieret, og da omkostningerne 
ved gennemførelse af store 
infrastrukturprojekter sandsynligvis vil 
stige, vil den samlede finansieringsramme 
for transportinvesteringer i den flerårige 
finansielle ramme efter 2014 være 
afgørende for gennemførelsen af TEN-T;

Or. en
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Ændringsforslag 24
Dominique Riquet

Udkast til udtalelse
Punkt 9 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T 
ved at øremærke samhørighedsmidler til 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne) og heraf hellige et 
beløb til TEN-T-basisnet, for således at 
forøge merværdien for EU og lade TEN-T-
finansiering være betinget af størrelsen af 
den nationale finansiering af TEN-T-
basisnet;

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T,
hvor der tages særlig hensyn til 
jernbaneprojekter, ved at øremærke 
samhørighedsmidler til transportprojekter 
(nu 23,7 % af samhørighedsmidlerne) og 
heraf hellige et beløb til TEN-T-basisnet, 
for således at forøge merværdien for EU og 
lade TEN-T-finansiering være betinget af 
størrelsen af den nationale finansiering af 
TEN-T-basisnet;

Or. fr

Ændringsforslag 25
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 9 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T 
ved at øremærke samhørighedsmidler til 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne) og heraf hellige et 
beløb til TEN-T-basisnet, for således at 
forøge merværdien for EU og lade TEN-T-
finansiering være betinget af størrelsen af 
den nationale finansiering af TEN-T-
basisnet;

9. opfordrer derfor til en bibeholdelse af 
den samlede finansieringsramme for TEN-
T ved at øremærke samhørighedsmidler til 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne) og heraf hellige et 
beløb til TEN-T-basisnet, for således at 
forøge merværdien for EU og lade TEN-T-
finansiering være betinget af størrelsen af 
den nationale finansiering af TEN-T-
basisnet;

Or. de
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Ændringsforslag 26
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Udkast til udtalelse
Punkt 9 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T 
ved at øremærke samhørighedsmidler til 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne) og heraf hellige et 
beløb til TEN-T-basisnet, for således at 
forøge merværdien for EU og lade TEN-
T-finansiering være betinget af størrelsen 
af den nationale finansiering af TEN-T-
basisnet;

9. opfordrer derfor til øget koordination 
mellem de midler, der er til rådighed for 
TEN-T og samhørighedsmidlerne til 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne), og til at lade dette
beløb fra samhørighedsfonden være 
betinget af overholdelsen af de generelle 
principper i den europæiske 
transportpolitik samt lade TEN-T-
finansiering være betinget af størrelsen af 
den nationale finansiering af TEN-T-
basisnet;

Or. en

Ændringsforslag 27
Olga Sehnalová

Udkast til udtalelse
Punkt 9 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T 
ved at øremærke samhørighedsmidler til 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne) og heraf hellige et 
beløb til TEN-T-basisnet, for således at 
forøge merværdien for EU og lade TEN-T-
finansiering være betinget af størrelsen af 
den nationale finansiering af TEN-T-
basisnet;

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T 
ved at øremærke samhørighedsmidler til 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne) og heraf hellige et 
beløb til TEN-T-basisnet, for således at 
forøge merværdien for EU og lade TEN-T-
finansiering være betinget af størrelsen af 
den nationale finansiering af og en 
systematisk anvendelse af værktøjerne i 
direktiv 2008/96/EF på TEN-T-basisnet;

Or. cs



PE454.402v01-00 18/29 AM\840841DA.doc

DA

Ændringsforslag 28
Zigmantas Balčytis

Udkast til udtalelse
Punkt 9 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T 
ved at øremærke samhørighedsmidler til 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne) og heraf hellige et 
beløb til TEN-T-basisnet, for således at 
forøge merværdien for EU og lade TEN-T-
finansiering være betinget af størrelsen af 
den nationale finansiering af TEN-T-
basisnet;

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T 
ved at øremærke samhørighedsmidler til 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne) og heraf hellige et 
beløb til det omfattende TEN-T-basisnet, 
for således at forøge merværdien for EU og 
lade TEN-T-finansiering være betinget af 
størrelsen af den nationale finansiering af 
det omfattende TEN-T-basisnet;

Or. en

Ændringsforslag 29
Michel Dantin

Udkast til udtalelse
Punkt 9 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T 
ved at øremærke samhørighedsmidler til 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne) og heraf hellige et 
beløb til TEN-T-basisnet, for således at 
forøge merværdien for EU og lade TEN-T-
finansiering være betinget af størrelsen af 
den nationale finansiering af TEN-T-
basisnet;

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T 
ved at øremærke samhørighedsmidler til 
grænseoverskridende og/eller intermodale 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne) og heraf hellige et 
beløb til TEN-T-basisnet, for således at 
forøge merværdien for EU og lade TEN-T-
finansiering være betinget af størrelsen af 
den nationale finansiering af TEN-T-
basisnet;

Or. fr
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Ændringsforslag 30
Roberts Zīle

Udkast til udtalelse
Punkt 9 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T 
ved at øremærke samhørighedsmidler til 
transportprojekter (nu 23,7 % af 
samhørighedsmidlerne) og heraf hellige 
et beløb til TEN-T-basisnet, for således at
forøge merværdien for EU og lade TEN-
T-finansiering være betinget af størrelsen 
af den nationale finansiering af TEN-T-
basisnet;

9. opfordrer derfor til en forhøjelse af den 
samlede finansieringsramme for TEN-T, 
og til en øget koordination mellem EU og 
medlemsstaterne samt mellem de 
reviderede TEN-T-retningslinjer og EU's 
strategiske retningslinjer om samhørighed 
for således at sikre konsekvens i 
finansieringsprioriteringerne i EU og på 
nationalt plan i fuld overensstemmelse 
med retningslinjerne og dermed sikre en 
bedre anvendelse af de tilgængelige 
finansieringsmidler og forøge merværdien 
i gennemførelsen af EU's målsætninger;

Or. en

Ændringsforslag 31
Dominique Riquet, Michel Dantin

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. opfordrer til, at der udvikles andre 
finansieringsinstrumenter til TEN-T, 
navnlig via tildeling af egne midler fra 
transportaktiviteter (øremærkning), 
anvendelse af særlige instrumenter fra 
EIB og en forbedring af OPP-
mekanismerne sammen med støtte til 
etablering af sådanne mekanismer;

Or. fr
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Ændringsforslag 32
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. mener, at indtægter fra internalisering 
af eksterne omkostninger bør øremærkes 
til bl.a. mobilitet og således lette offentlig-
private partnerskaber bl.a. i forbindelse 
med transportprojekter;

Or. en

Ændringsforslag 33
Zigmantas Balčytis

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. understreger, at 
samhørighedsfinansiering til 
transportprojekter skal fortsætte inden for 
det nye finansielle overslag med klare 
tilsagn fra medlemsstaternes side om at 
samfinansiere og gennemføre disse 
transportprojekter; understreger, at 
samhørighedspolitikken forsat er af 
afgørende betydning for lande, der 
bestræber sig på at opfylde 
konvergenskriterierne, og at en vellykket 
gennemførelse af transportprojekter i 
disse lande i høj grad er afhængig af 
samhørighedsmidler;

Or. en

Ændringsforslag 34
Isabelle Durant, Michael Cramer

Udkast til udtalelse
Punkt 10 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. bemærker, at kun en halv procent af 
TEN-T-budgettet for perioden 2007-2013 
endnu ikke er tildelt, men understreger, at 
EU's forpligtelse til at finansiere ikke kan 
være ubegrænset med hensyn til projekter, 
der ikke viser fremskridt, på grund af at 
den nødvendige finansiering fra de 
nationale budgetter ikke er tilgængelig før 
2015;

10. bemærker, at kun en halv procent af 
TEN-T-budgettet for perioden 2007-2013 
endnu ikke er tildelt, men understreger, at 
EU's forpligtelse til at finansiere ikke kan 
være ubegrænset med hensyn til projekter, 
der ikke viser fremskridt, på grund af at 
den nødvendige finansiering fra de 
nationale budgetter ikke er tilgængelig før 
2015; understreger, at der i forbindelse 
med finansiering af transportprojekter 
skal fokuseres på forbedring af 
eksisterende jernbaneinfrastruktur ved 
investering af mindre budgetbeløb med 
resultater på kort- eller mellemlang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 35
Anne E. Jensen

Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. minder om, at Marco Polo-
programmets udnyttelsesgrad har været 
lavere end forventet; understreger derfor 
nødvendigheden af en nøje vurdering af 
behovet;

Or. en

Ændringsforslag 36
Anne E. Jensen

Udkast til udtalelse
Punkt 11 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11b. understreger, at programmet i 
mindre grad bør rettes mod 
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erhvervsdrivende og i højere grad mod at 
finde energieffektive løsninger, og at dette 
kræver investeringer i infrastruktur og 
udvikling af søtransport generelt; 

Or. en

Ændringsforslag 37
Anne E. Jensen

Udkast til udtalelse
Punkt 11 c (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11c. henstiller, at muligheden for at 
indføre lånegarantier som et instrument i 
Marco Polo-programmet undersøges;

Or. en

Ændringsforslag 38
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 13 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. understreger, at Galileo er et projekt af 
stor strategisk betydning for EU, navnlig i 
lyset af, at andre økonomier som Kina, 
Indien og Rusland har forpligtet sig til 
inden for rammerne af de nationale 
militærbudgetter at investere i lignende 
systemer, og at det ikke er ønskeligt at 
havne i en situation, hvor europæiske 
virksomheder er ude af stand til at nyde 
godt af de mange økonomiske, 
miljømæssige, innovative, 
forskningsmæssige og 
beskæftigelsesmæssige muligheder ved et 
Europa med eget satellitnavigationssystem; 
mener endvidere, at hvis en tjeneste blev 
reduceret eller slukket, så ville de 
potentielle forstyrrelser for virksomheder, 

13. understreger, at Galileo er et projekt af 
stor strategisk betydning for EU, navnlig i 
lyset af, at andre økonomier som Kina, 
Indien og Rusland har forpligtet sig til 
inden for rammerne af de nationale 
militærbudgetter at investere i lignende 
systemer, og at det ikke er ønskeligt at 
havne i en situation, hvor europæiske 
virksomheder er ude af stand til at nyde 
godt af de mange økonomiske, 
miljømæssige, innovative, 
forskningsmæssige og 
beskæftigelsesmæssige muligheder ved et 
Europa med eget satellitnavigationssystem; 
mener endvidere, at hvis en tjeneste blev 
slukket, så ville de potentielle forstyrrelser 
for virksomheder, banker, transport, 
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banker, transport, luftfart, kommunikation, 
osv., blot for at nævne nogle få, blive 
meget bekostelige (f.eks. med hensyn til 
indtægter for virksomheder, trafiksikker, 
osv.); minder om, at budgetmyndigheden 
anerkendte dette forhold, da den forhøjede 
lofterne for udgiftsområde 1A inden for det 
nuværende finansielle overslag for at sikre 
fortsat investering i Galileo-programmet;

luftfart, kommunikation, osv., blot for at 
nævne nogle få, blive bekostelige (f.eks. 
med hensyn til indtægter for virksomheder, 
trafiksikker, osv.) og kunne medføre 
mange problemer; minder om, at 
budgetmyndigheden anerkendte dette 
forhold, da den forhøjede lofterne for 
udgiftsområde 1A inden for det nuværende 
finansielle overslag for at sikre fortsat 
investering i Galileo-programmet;

Or. de

Ændringsforslag 39
Silvia-Adriana Ţicău

Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at overveje drastisk at 
forøge finansieringen til forskning i 
GNSS-anvendelse med henblik på at give 
den europæiske industri, SMV'er og alle 
aktører en mulighed for at øge deres 
engagement i det globale marked for 
GNSS og sikre EU's uafhængighed i en 
sektor, som mere end 6 % af EU's BNP er 
afhængig af;

Or. en

Ændringsforslag 40
Silvia-Adriana Ţicău

Udkast til udtalelse
Punkt 13 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13b. opfordrer indtrængende 
Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne 
til at træffe foranstaltninger og til ud over 
de nationale bestræbelser i 
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medlemsstaterne at øge støtte til FoU 
inden for slutbrugersegmentet for EU's 
GNSS med mindst 100 mio. EUR om året; 
mener endvidere, at niveauet for EU's 
støtte til FoU under det ottende 
rammeprogram bør forhøjes betydeligt 
med henblik på at give den europæiske 
GNSS-aftagerindustri mulighed for at 
være og forblive konkurrencedygtige; 

Or. en

Ændringsforslag 41
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Udkast til udtalelse
Punkt 14 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

14b. bemærker, at den fremskyndede 
gennemførelse af projektet om det fælles 
europæiske luftrum og mere præcist 
udviklingen af dets teknologiske 
komponent SESAR, der skal påbegyndes i 
2014, er blevet defineret som en vigtig 
prioritering med henblik på at opnå et 
effektivt og bæredygtigt 
lufttransportsystem i Europa; bemærker, 
at SESAR-projektet vil gøre det muligt at 
nedbringe udgifterne til styring af 
lufttrafik med 50 %, forbedre sikkerheden 
med en faktor 10 og reducere de 
miljømæssige indvirkninger af hver 
flyvning med 10 %;

Or. en

Ændringsforslag 42
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Udkast til udtalelse
Punkt 15 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

15. understreger, at i lyset af den lange tid, 
som det tager at gennemføre projekter som 
Galileo, og den mængde kapital, der 
allerede er investeret i Galileo, så er der i 
høj grad behov for sammenhæng og 
beslutsomhed i forbindelse med 
vedtagelsen af finansieringsplanlægningen 
for de forskellige programperioder for at 
sikre en vellykket gennemførelse og 
positive fordele;

15. understreger, at i lyset af den lange tid, 
som det tager at gennemføre projekter som 
Galileo eller det fælles europæiske 
luftrum, med dets teknologiske 
komponent SESAR, og den mængde 
kapital, der allerede er investeret i disse 
projekter, så er der i høj grad behov for 
sammenhæng og beslutsomhed i 
forbindelse med vedtagelsen af 
finansieringsplanlægningen for de 
forskellige programperioder for at sikre en 
vellykket gennemførelse og positive 
fordele;

Or. en

Ændringsforslag 43
Inés Ayala Sender

Udkast til udtalelse
Punkt 15 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

15a. ERMTS
bemærker betydningen af ERMTS-
projektet for jernbanernes 
interoperabilitet og for at gøre 
modalskiftet til en realitet; mener, at 
gennemførelsen af ERMTS har, som 
mange andre 
transportinfrastrukturprojekter, lidt under 
konsekvenserne af den økonomiske krise 
med hensyn til rate og volumen af 
investeringer fra den offentlige sektor; 
anerkender den europæiske dimension og 
merværdi af dette projekt og opfordrer 
derfor til, at ERMTS og navnlig de 
grænseoverskridende dele gøres til en 
budgetmæssig prioritet for EU i de 
kommende år;

Or. es
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Ændringsforslag 44
Inés Ayala Sender

Udkast til udtalelse
Punkt 15 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

15b. SESAR
mener, at SESAR-programmet er 
afgørende for gennemførelse af det fælles 
europæiske luftrum og for at forvalte den 
øgede kapacitet, mindske de miljømæssige 
virkninger af lufttransport og nedbringe 
omkostningerne i denne sektor; mener, at 
det for at sikre et tilstrækkeligt finansielt 
engagement i denne sektor er nødvendigt 
at sikre gennemførelsen af det fælles 
europæiske luftrum; 

Or. es

Ændringsforslag 45
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 16 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

16. minder om betydningen af turisme for 
den europæiske økonomi, for den 
europæiske natur- og kulturarv og navnlig 
for visse lande og regioner, hvor turisme 
udgør den økonomiske og sociale 
hjørnesten; henleder opmærksomheden på 
betydningen af de nye bestemmelser om 
turisme, der er medtaget i 
Lissabontraktaten, hvor Parlamentet for 
første gang har lovgivningsmæssige 
beføjelser på dette område; gentager sin 
bekymring for, at der ikke er oprettet en 
budgetpost for udvikling af turisme med 
henblik på at afspejle denne nye 
udfordring, og insisterer på, at der i 

16. minder om betydningen af turisme for 
den europæiske økonomi, for den 
europæiske natur- og kulturarv og navnlig
for visse lande og regioner, hvor turisme 
udgør den økonomiske og sociale 
hjørnesten; henleder opmærksomheden på 
betydningen af de nye bestemmelser om 
turisme, der er medtaget i 
Lissabontraktaten, hvor Parlamentet for 
første gang har lovgivningsmæssige 
beføjelser på dette område; gentager sin 
bekymring for, at der ikke er oprettet en 
budgetpost for udvikling af turisme med 
henblik på at afspejle denne nye 
udfordring, og insisterer på, at der i 
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fremtiden bør tilvejebringes passende støtte 
på EU-plan for turisme ved oprettelse af en 
specifik budgetpost for bæredygtig 
økonomisk udvikling, industriarv og 
beskyttelse af natur- og kulturarven, der 
hvor det er nødvendigt støttes af 
strukturfondene og andre fonde.

fremtiden bør tilvejebringes passende støtte 
på EU-plan for turisme ved oprettelse af en 
specifik budgetpost for bæredygtig 
økonomisk udvikling, industriarv og 
beskyttelse af natur- og kulturarven, der 
hvor det er nødvendigt støttes af 
strukturfondene og andre fonde.
understreger imidlertid, at turisme kan 
være en belastning for miljøet og 
opfordrer derfor til, at der i første omgang 
afsættes ressourcer til projekter 
vedrørende bæredygtig og miljøvenlig 
turisme;

Or. de

Ændringsforslag 46
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 16 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

16. minder om betydningen af turisme for 
den europæiske økonomi, for den 
europæiske natur- og kulturarv og navnlig 
for visse lande og regioner, hvor turisme 
udgør den økonomiske og sociale 
hjørnesten; henleder opmærksomheden på 
betydningen af de nye bestemmelser om 
turisme, der er medtaget i 
Lissabontraktaten, hvor Parlamentet for 
første gang har lovgivningsmæssige 
beføjelser på dette område; gentager sin 
bekymring for, at der ikke er oprettet en 
budgetpost for udvikling af turisme med 
henblik på at afspejle denne nye 
udfordring, og insisterer på, at der i 
fremtiden bør tilvejebringes passende støtte 
på EU-plan for turisme ved oprettelse af en 
specifik budgetpost for bæredygtig 
økonomisk udvikling, industriarv og 
beskyttelse af natur- og kulturarven, der 
hvor det er nødvendigt støttes af 
strukturfondene og andre fonde.

16. minder om betydningen af turisme for 
den europæiske økonomi, for den
europæiske natur- og kulturarv og navnlig 
for visse lande og regioner, hvor turisme 
udgør den økonomiske og sociale 
hjørnesten; henleder opmærksomheden på 
betydningen af de nye bestemmelser om 
turisme, der er medtaget i 
Lissabontraktaten, hvor Parlamentet for 
første gang har lovgivningsmæssige 
beføjelser på dette område, og på behovet 
for at anvende disse beføjelser med 
henblik på at gøre denne sektor mere 
konkurrencedygtig; gentager sin 
bekymring for, at der ikke er oprettet en 
budgetpost for udvikling af turisme med 
henblik på at afspejle denne nye 
udfordring, og insisterer på, at der i 
fremtiden bør tilvejebringes passende støtte 
på EU-plan for turisme ved oprettelse af en 
specifik budgetpost for bæredygtig 
økonomisk udvikling, industriarv og 
beskyttelse af natur- og kulturarven, der 
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hvor det er nødvendigt støttes af 
strukturfondene og andre fonde.

Or. pt

Ændringsforslag 47
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Udkast til udtalelse
Punkt 16 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

16a. opfordrer til, at der udvikles nye 
finansieringsinstrumenter, både ved en 
revision af Den Europæiske 
Investeringsbanks politik med henblik på 
at få bevilget flere lån til innovative 
transportprojekter og ved anvendelse af 
indtægter fra beskatning af tunge 
køretøjer og fra auktion af CO2-
emissionskvoter fra luftfartssektoren for 
således at finansiere fælles projekter, der 
har til formål at mindske disse 
transportformers miljøfodaftryk.  

Or. fr

Ændringsforslag 48
Gesine Meissner, Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 16 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

16b. mener, at den integrerede havpolitik 
skal fortsætte og rettes mod at takle 
udfordringerne i kyst- og havområder og 
mod støtte til blå vækst i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien; fastholder, at der skal afsættes 
tilstrækkelige budgetmidler til denne 
politik, på den ene side gennem 
eksisterende instrumenter som f.eks. 
strukturfondene, men også gennem 
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specifikke instrumenter, der er egentlige 
integratorer inden for områder som 
forbindelse mellem land og hav, udvikling 
af menneskelige ressourcer og støtte til 
udvikling af fjertliggende områder.

Or. en


