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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og 
Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Indledning

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;

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;

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;

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;

Transeuropæiske net

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;
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6. bemærker i denne forbindelse, at EU’s samlede udgifter på 47,4 mia. EUR (30,8 %) til 
prioriterede projekter inden for TEN-T, undtaget Galileo, giver anledning til investeringer 
i en størrelsesorden 106,6 mia. EUR fra andre kilder til de samme projekter i perioden for 
de aktuelle finansielle overslag, og at de tilsvarende tal for TEN-T-nettet som helhed er 
105 mia. EUR (27 %) og 285 mia. EUR (73 %);

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;

8. bemærker navnlig, at der i forbindelse med Europa-2020-strategien, der fokuserer på 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, er bestemmelser vedrørende TEN-T:

- …”at mobilisere EU's finansielle instrumenter (bl.a. TEN) som led i en sammenhængende 
finansieringsstrategi, der samler EU's og medlemsstaternes offentlige og private 
finansiering”

- …”at fremskynde gennemførelsen af strategiske projekter med stor europæisk merværdi for 
at takle kritiske flaskehalsproblemer, navnlig grænseoverskridende afsnit og intermodale 
knudepunkter (byer, havne, logistiske platforme)”;

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;

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;

Marco Polo

11. minder om, at Marco Polo-programmet har til sigte at befri Europas vejnet for 20 mia. 
tonkilometer godstrafik om året, hvilket svarer til mere end 700 000 lastbiler om året 
mellem Paris og Berlin, til fordel for andre former for godstransport; bemærker 
betydningen for overgangen til en lavemissionsøkonomi, som vil få brug for betydelige og 
velkoordinerede midler; minder endvidere om, at der for et programbudget for 2007-2013 
på 450 mio. EUR genereres midler svarende til omkring 10 EUR for hver brugt EUR til 
sociale og miljømæssige fordele, og at der ikke på medlemsstatsplan findes et program, 
der svarer til Marco Polo-programmet;

12. understreger, at Marco Polo II-forordningen, der blev godkendt af Parlamentet i 2009, skal 
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lette små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering fra fonden, og at 
finansieringskriterierne er blevet tilpasset markedsvilkårene;

Galileo

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, 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;

14. bemærker, at Galileo i høj grad vil bidrage til at fremme udviklingen og den praktiske 
anvendelse af intelligente transportsystemer og globale navigationssatellitsystemer;

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;

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.


