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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet insisterar på den strategiska betydelsen av den fleråriga budgetramen 

för sektorer som är beroende av långsiktiga investeringar, såsom transportsektorn. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett förslag och att utan 

dröjsmål inleda samarbete med rådet och parlamentet för att fastställa den fleråriga 

budgetramen för perioden efter 2020 före valet till Europaparlamentet 2019.  

2. Europaparlamentet framhåller att transportinfrastrukturen utgör stommen i den inre 

marknaden, grunden för tillväxt och skapandet av sysselsättning och att den är en 

förutsättning för att säkerställa de fyra grundläggande friheterna för personer, kapital, 

varor och tjänster. Parlamentet noterar att fullbordandet av ett gemensamt europeiskt 

transportområde med förbindelser till grannländerna kräver en omfattande 

transportinfrastruktur, som utöver tillräcklig finansiering måste behandlas som en central 

prioritering för EU:s konkurrenskraft och för den territoriella, ekonomiska och sociala 

sammanhållningen. 

3. Europaparlamentet betonar hur viktiga de mål är som COP 21 (Parisavtalet) har fastställt 

för transporter i syfte att bekämpa klimatförändringar. Parlamentet betonar att det bör 

finnas finansiering tillgänglig för att säkra en trafikomställning från vägtransporter till 

järnvägstransporter samt vattenburna transporter och transporter på inre vattenvägar och 

för att uppmuntra medlemsstaterna att investera i smart, hållbar och integrerad 

kollektivtrafik. Parlamentet rekommenderar också att hänsyn bör tas till buller- och 

vibrationsminskning i samband med transporter, för att erbjuda medborgarna en 

högkvalitativ miljö. 

4. Europaparlamentet understryker behovet av att stödja fastställandet och genomförandet av 

en kraftfull industripolitik som syftar till ökad säkerhet, folkhälsa och miljöskydd och 

europeisk global konkurrenskraft inom transportsektorn för att uppnå bättre förbindelser 

och enklare resor i alla medlemsstater. Parlamentet anser att stordata är ett strategiskt 

verktyg för att uppnå målen för EU:s transportpolitik och framhåller behovet av att skydda 

infrastruktur som är kritisk för transporter mot it-hot. 

5. Europaparlamentet betonar att kritisk transportinfrastruktur bör anses vara av strategiskt 

intresse för Europeiska unionen. 

6. Europaparlamentet understryker att ett europeiskt mervärde endast kan uppnås för 

transportinfrastrukturprojekt om EU har kapacitet att i sin nästa fleråriga budgetram 

inkludera bestämmelser och finansiering som motsvarar dess ambitioner. 

7. Europaparlamentet anser att den andel av den totala EU-budgeten som avsatts för 

infrastrukturprojekt inom sammanhållningspolitiken bör ökas efter 2020, eftersom 

Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden på ett betydande 

sätt bidrar till att åtgärda infrastrukturella och socioekonomiska skillnader mellan 

regionerna och till att förbättra den genomsnittliga kvaliteten på infrastrukturen och 

minska skillnaderna i konnektivitet mellan mer utvecklade områden och regioner som 

utvecklas långsammare. 
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8. Europaparlamentet anser att nästa fleråriga budgetram bör möjliggöra tillräcklig EU-

finansiering, bland annat medel från struktur- och investeringsfonderna, till projekt som 

särskilt bidrar till fullbordandet av stomnätet i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 

och dess korridorer, samt finansiering till utbyggnaden av infrastruktur för elfordon och 

andra alternativa energitransportlösningar. Parlamentet upprepar att 

finansieringsinstrumenten inte kan ersätta bidrag till TEN-T-projekt, som måste förbli det 

främsta instrumentet för den framtida Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), 

eftersom vissa transportsätt såsom järnvägar och vattenvägar inte är attraktiva för privata 

investerare. 

9. Europaparlamentet anser att stödet inte bör användas för att kompensera för förluster i 

projekt som inte är ekonomiskt bärkraftiga.  

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nästa fleråriga budgetram föreslå 

enhetliga och transparenta åtgärder för att med EU-byråernas stöd underlätta, främja och 

samordna synergieffekter mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-

fonderna), FSE och Horisont 2020 för transportrelaterade projekt, särskilt i syfte att stödja 

projekt i gränsområden och längs TEN-T. Parlamentet efterlyser ett samordningssystem i 

syfte att optimera synergieffekterna mellan bidrag och finansieringsinstrument. 

Parlamentet efterlyser ett mer aktivt deltagande av GD Transport och rörlighet i 

samordningen av transportinfrastruktur mellan olika EU-fonder. 

11. Europaparlamentet anser att det inom ramen för nästa fleråriga budgetram bör finnas 

möjlighet att vidareutveckla och utöka TEN-T:s befintliga stomnät och övergripande 

nätkorridorer, bland annat i relevanta tredjeländer för att stödja projekt av gemensamt 

intresse inom transportsektorn. 

12. Europaparlamentet understryker att brexit inte bara kommer att få allmänna effekter för 

budgeten, utan också mycket stora direkta och indirekta effekter för den europeiska 

transportpolitiken, framför allt för luft- och sjöfarten. 

13. Europaparlamentet uppmanar de europeiska samordnarna att göra en noggrann bedömning 

av de projekt som genomförts och de förbättringar som uppnåtts längs med TEN-T-

korridorerna under nuvarande programplaneringsperiod och att presentera denna för 

kommissionen och parlamentet. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till 

denna bedömning i samband med utarbetandet av nästa fleråriga budgetram. 

14. Europaparlamentet betonar att EU:s medfinansiering, som en huvudprioritering i det 

europeiska territoriella samarbetet (Interreg), bör inbegripa småskaliga 

gränsöverskridande infrastrukturprojekt för att återställa regionala gränsöverskridande 

felande länkar. 

15. Europaparlamentet betonar det absoluta behovet av lämplig finansiering, även för 

forskning och innovation i det kommande nionde ramprogrammet, inom områden såsom 

elfordon och vätgasdrivna fordon, självkörande och uppkopplade personbilar. 

16. Europaparlamentet anser att en förstärkt styrning av EU:s makroregionala strategier 

kommer att bidra till att utveckla projekt som ger ett mervärde för EU. 

17. Europaparlamentet betonar vikten av att alla länder längs Donau deltar i Donaustrategin 
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för att undvika flaskhalsar för sjöfarten. Parlamentet efterlyser en uppifrån-och-ned-metod 

för att garantera ett effektivt genomförande av Donaustrategin, särskilt när det gäller de 

inre vattenvägarnas farbarhet. 

18. Europaparlamentet anser att det krävs en uppdaterad och mer effektiv FSE som omfattar 

alla transportsätt, inklusive väginfrastruktur och inre vattenvägar, som är inriktad på 

sammankoppling och på fullbordandet av nätet i perifera områden och som använder 

gemensamma standarder. Parlamentet betonar att FSE måste dra nytta av ökad 

finansiering för att täcka alla transportbehov, inklusive digitala lösningar, byte av 

transportslag och rena transporter. Parlamentet anser att FSE bör främja pilotprogram som 

gagnar alla transportmedel i syfte att förbättra säkerheten, miljöskyddet och EU:s 

konkurrenskraft. Parlamentet betonar att investeringar i transportinfrastruktur är en 

investering i långsiktig tillväxt och sysselsättning. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att så snart som möjligt lägga fram ett förslag till en uppdaterad FSE-

förordning så att den kan antas före valet till Europaparlamentet 2019. 

19. Europaparlamentet påminner om att nio stamnätskorridorer anges i bilagan till FSE-

förordningen, vilken innehåller en förteckning över i förväg identifierade projekt för 

eventuell EU-finansiering under perioden 2014–2020, baserat på deras mervärde för 

utvecklingen av TEN-T och deras löptid. Parlamentet anser att en förbättrad och 

effektivare FSE bör prioritera mer direkta förbindelser mellan stomnätet och det 

övergripande nätet och införa ett fokus på att främja starkare kopplingar mellan 

heltäckande nätverk, t.ex. övergripande prioriteringar såsom motorvägar till sjöss. 

Parlamentet anser att detta bör återspeglas i förteckningen över i förväg identifierade 

projekt som ska ingå i den kommande FSE-förordningen. 

20. Europaparlamentet betonar att finansieringen för fullbordandet av det gemensamma 

europeiska järnvägsområdet bör tryggas och anser att större uppmärksamhet måste ägnas 

åt att förbättra säkerheten, fullborda järnvägsförbindelser mellan medlemsstaterna och 

säkerställa underhållet av befintlig järnvägsinfrastruktur. Parlamentet anser att denna 

finansiering också bör användas till bullerreduktion och renovering av sekundära 

järnvägsförbindelser. Vidare betonar parlamentet att kommissionens samordning av det 

europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) bör syfta till att uppmuntra 

deltagandet av investerare och att införandet av ERTMS bör tidigareläggas så att man kan 

genomföra ytterligare gemensamma tekniska standarder samt maximera fördelarna i form 

av driftskompatibilitet. Parlamentet betonar att medfinansieringen av det gemensamma 

företaget Shift2Rail bör intensifieras. 

21. Europaparlamentet upprepar vikten av att möjliggöra ett fullständigt utnyttjande av det 

gemensamma europeiska luftrummet som ett viktigt steg framåt för det europeiska 

luftrummet. Parlamentet betonar behovet av tillräcklig finansiering och transparenta 

utgifter, även för luftrummets användare, för införandet och genomförandet av de olika 

delarna av Single European Sky ATM Research (Sesar). Parlamentet efterlyser 

finansiering, som en del av Sesar-programmet, till forskning om flygledningstjänst (ATM) 

för obemannade luftfartyg och till slutförandet av den europeiska digitala 

flygledningstjänsten. Parlamentet upprepar att inom ramen för det gemensamma 

europeiska luftrummet kan effektivare flygledningstjänster minska bränsleförbrukningen 

och utsläppen med 10 %. Parlamentet vill se lämpliga ekonomiska resurser till det 

gemensamma företaget Clean Sky.  
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22. Europaparlamentet understryker att översynen av förordning (EG) nr 216/2008 förutser en 

utvidgning av behörighetsområdet för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet 

(Easa). Parlamentet betonar hur viktigt det är att ge Easa tillräckliga medel så att byrån 

med framgång kan börja utöva denna nya behörighet. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera fortsatt finansiering av EU:s 

flaggskeppsprogram på rymdområdet: Galileo, European Geostationary Navigation 

Overlay (Egnos) och Copernicus. Parlamentet begär att tillräckliga belopp anslås för att 

det gemensamma företaget Clean Sky och det framtida gemensamma teknikinitiativet för 

rymdteknik för Europa (STEPP) ska garanteras. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

skyndsamt lägga fram ett förslag om det framtida initiativet för statlig 

satellitkommunikation tillsammans med lämplig finansiering. Parlamentet upprepar vikten 

av att Egnos uppnår global europeisk täckning och utvidgas till länderna inom 

grannskapspolitiken. Parlamentet anser att en tillräcklig forskningsbudget är nödvändig i 

dessa sektorer för att säkerställa europeiskt oberoende i fråga om tillgång till rymden.  

24. Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är att trygga lämplig finansiering för de 

gemensamma företagen, bland annat Sesar, Shift2Rail och Clean Sky. Parlamentet anser 

att Shift2Rail bör prioritera interoperabilitetsprojekt och maximera 

interoperabilitetsfördelarna i det gemensamma europeiska järnvägsområdet. Parlamentet 

anser att det är viktigt att anslå medel för att underhålla infrastrukturen och tillgodose 

kvalitetskriterierna, i syfte att säkerställa bättre skydd och säkerhet för konsumenter. 

25. Europaparlamentet upprepar vikten av att garantera nödvändig finansiering till 

utvecklingen av innovativa och effektiva tillämpningar med avseende på det globala 

satellitnavigeringssystemet (GNSS) samt tjänster baserade på användarbehov och 

mervärdestjänster. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nästa fleråriga budgetram stödja ett 

program för institutionella beställningar avseende satellituppskjutningar för europeiska 

raketer och ett program för att övervaka rymdskrot. 

27. Europaparlamentet understryker vikten av att säkra finansiering för att uppnå en 

integrerad havspolitik, som ett flaggskeppsinitiativ för horisontell och gränsöverskridande 

styrning och för att optimera multimodala förbindelser och en övergång till rena och 

digitala transporttjänster och hållbara transportsätt, bland annat kollektivtrafik och inre 

vattenvägar. Parlamentet betonar att införandet av flodinformationstjänster bör 

tidigareläggas för att underlätta gränsöverskridande verksamhet. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att blåsa nytt liv i EU:s roll i Medelhavet 

med hjälp av en strategi för upprustning och modernisering av kusthamnarna i 

Medelhavet, som är fundamentala knutpunkter för den europeiska handeln. 

29. Europaparlamentet påminner om att hamnar fungerar som inkörsportar till handel, 

energiknutpunkter och näringslivskluster. Parlamentet understryker hamnarnas ställning i 

det europeiska transportnätet. Parlamentet betonar att finansiering för att komplettera och 

förbättra stamnätet för inre vattenvägar som är integrerade i det multimodala nätet bör 

tryggas. Parlamentet betonar att hamnar och inre vattenvägar måste ha tillräckliga medel 

för att kunna möta nuvarande och framtida utmaningar för smarta, effektiva och hållbara 

transportsystem. Parlamentet erkänner att hamnar och inre vattenvägar kan spela en viktig 
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roll i utfasningen av fossila bränslen i ekonomin genom att erbjuda alternativa lösningar. 

30. Europaparlamentet betonar att finansiering även bör tillhandahållas under nästa period för 

intelligenta transportsystem (ITS) och samverkande ITS-projekt med avseende på 

transportbehovet. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en specifik budgetpost för de 

hamnar som måste hantera den ekonomiska och sociala bördan av migrationskrisen. 

32. Europaparlamentet understryker de europeiska transportmyndigheternas roll för att 

harmonisera och integrera de olika transportsätten i det europeiska ekonomiska området. 

Parlamentet kräver, med hänsyn till den allt större roll och arbetsbörda som lagstiftningen 

ålägger de europeiska transportmyndigheterna, att deras operativa resurser förhandlas i 

enlighet med detta i den kommande budgetramen. 

33. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att gå över till en hållbar, innovativ och 

digital turism, vilket innebär bättre samordning mellan turism och infrastrukturprojekt. 

Parlamentet anser att en särskild budgetpost för turism bör inrättas för att ta steg i riktning 

mot en verklig europeisk turismpolitik. Parlamentet anser att sådana initiativ som främjar 

innovativa hållbara reseupplevelse för ungdomar bör välkomnas. Parlamentet anser dock 

att de inte bör ersätta andra kulturella initiativ och föreslår att lämpliga medel för 

tillräcklig finansiering bör främjas ytterligare. 

34. Europaparlamentet betonar att den långsiktiga konkurrenskraften och hållbarheten för den 

europeiska turismen bör säkerställas, bland annat genom att fullt ut dra nytta av 

innovation inom sektorn och IKT-lösningar. Parlamentet anser att bokningsprocesserna 

bör ses över och att ett centraliserat, kundvänligt digitalt bokningssystem bör övervägas.  

35. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att medfinansiera en sammankoppling 

mellan EuroVelo-nätet och järnvägsnätet i EU och därmed främja en hållbar turism i de 

olika regionerna.  

36. Europaparlamentet upprepar vikten av att garantera finansiering för infrastruktur inom 

ramen för grannskapspolitiken i syfte att sörja för utbyggnaden av det transeuropeiska 

transportnätet (TEN-T) och en gränsöverskridande samordning av infrastrukturen.  

37. Europaparlamentet understryker behovet av att inbegripa de olika transportsektorerna, 

särskilt den industriella delen, i de diskussioner som förs i kommissionen och inom 

utrikestjänsten och olika generaldirektorat, i syfte att utarbeta en strategi för ekonomisk 

diplomati för att främja de europeiska aktörerna inom sektorn internationellt. 

38. Europaparlamentet anser att den kommande fleråriga budgetramen bör ge största möjliga 

förutsägbarhet och flexibilitet för att möjliggöra ett fullständigt utnyttjande av de medel 

som anslagits inom ramen för den, och därmed säkerställa en rättvis fördelning i alla 

unionens regioner, vilket därför bör garantera att eventuella överskott från ett 

underutnyttjande av EU-budgeten, särskilt inom att visst offentligt politikområde, och 

annulleringar till följd av bristande genomförande, är tillgängliga igen i budgeten för det 

berörda politikområdet. Parlamentet uppmanar unionen i detta avseende att upprätthålla en 

hög medfinansieringsnivå vid urvalet av projekt inom ramen för den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet betonar vikten av ett mer aktivt deltagande av GD Transport 
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och rörlighet i samordningen av transportinfrastruktur inom ramen för de olika EU-

fonderna. 

39. Europaparlamentet understryker att unionens investeringar i ny teknik för hållbara 

transporter, i synnerhet framdrivningsmetoder (el, vätgas, biobränslen osv.), måste bygga 

på principen om teknikneutralitet, så att marknaden och allmänheten fritt kan välja mellan 

olika transportlösningar. 
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