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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) är ett gemensamt, centralt förvaltat 
finansieringsprogram avsett att främja utvecklingen av ett högeffektivt, hållbart och 
sammanlänkat transeuropeiskt nät (TEN) på områdena transport, energi och digitala 
tjänster.

B. FSE är inriktad på att underlätta gränsöverskridande förbindelser och undanröja 
flaskhalsar, och tillför ett tydligt europeiskt mervärde genom att underlätta 
gränsöverskridande samarbete och samordning.

C. Den fleråriga budgetramen 2021–2027 inbegriper, genom sin FSE-budgetpost för 
transportsektorn, nya anslag som ska täcka behov i fråga om militär rörlighet.

D. Det är mycket önskvärt att upprätthålla och ytterligare öka FSE:s effektivitet.

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen och unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik i sitt gemensamma meddelande om handlingsplanen 
för militär rörlighet erkänner den strategiska roll som det transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T) spelar när det gäller att integrera unionens infrastruktur för att uppnå snabb 
och friktionsfri rörlighet med höga säkerhetsstandarder och goda resultat på 
säkerhetsområdet över hela kontinenten, och därigenom vidareutveckla den inre 
marknaden.

2. Europaparlamentet anser att effektiv och ändamålsenlig militär rörlighet kommer att 
öka EU:s förmåga att vidta åtgärder i nödsituationer såsom humanitära kriser, 
naturkatastrofer och civila olyckor och kriser.

3. Europaparlamentet stöder eftertryckligen beslutet om anslag för militär rörlighet inom 
ramen för FSE-programmets centrala förvaltning, med ett strikt mål om rörlighet med 
dubbla användningsområden, för att bidra till ökad effektivitet. Parlamentet noterar de 
preliminära åtgärder som anges i handlingsplanen för tiden före genomförandet av den 
militära rörligheten, vilka kommer att bygga på identifiering av och överenskommelse 
om de militära kraven, följt av fastställande av de delar av det transeuropeiska 
transportnätet som är lämpliga också för militära transporter och upprättande av 
en förteckning över prioriterade projekt, till sist kombinerat med uppgraderade tekniska 
krav tillämpliga på det transeuropeiska transportnätet.

4. Europaparlamentet insisterar på att dessa åtgärder måste klargöras. Kommissionen 
uppmanas därför att senast den 31 december 2019 anta delegerade akter med avseende 
på att precisera de militära kraven, upprätta en förteckning över de delar av det 
transeuropeiska transportnätet som är lämpliga för militära transporter samt upprätta 
en förteckning över prioriterade infrastrukturprojekt med dubbla användningsområden 
och bedömningsförfarandena rörande stödberättigande och tilldelningskriterier för 
åtgärder med anknytning till militär rörlighet.
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5. Europaparlamentet betonar att infrastrukturens egenskaper (t.ex. vikttolerans och 
maximal höjd) är av stor betydelse för rörelsehastigheten, och framhåller att friktionsfri 
rörlighet och logistik är avgörande för militära insatser, liksom för passagerartrafik och 
godstransporter. Parlamentet ser genomförandet av handlingsplanen som ett tillfälle att 
göra det möjligt för det civila transportnätet att dra nytta av utökad nätkapacitet, samt 
främja multimodala förbindelser.

6. Europaparlamentet påpekar att de projekt inom försvarssektorn som finansieras genom 
anslagen för militär rörlighet till fullo måste följa samma kriterier, villkor och 
förfaranden som anges i FSE-förordningen för att kunna komma i fråga, och betonar att 
man inom ramen för processen med att fastställa de delar av det transeuropeiska 
transportnätet som är lämpliga för militära transporter ovillkorligen måste maximera de 
civila och militära synergieffekterna och respektera principen om dubbla 
användningsområden. Parlamentet understryker att det bör vara möjligt att använda 
finansiering från anslagen för militär rörlighet i syfte att anpassa 
transportinfrastrukturen inom både det transeuropeiska transportnätets stomnät och det 
övergripande nätet.

7. Europaparlamentet betonar att det kommer att krävas bättre samarbete mellan 
medlemsstaterna för att genomföra projekt för militär rörlighet. Parlamentet framhåller 
att det kommer att bli nödvändigt att uppmuntra samarbete mellan den civila och den 
militära sektorn.

8. Europaparlamentet anser att dubbla användningsområden för infrastruktur (undantaget 
flygplatser och hamnar), också i fall av förbindelser med viktiga industriområden av 
betydelse för försvarsindustrin, är en nödvändig förutsättning för att det civila 
transportnätet ska kunna dra nytta av handlingsplanen och anslagen för militär rörlighet. 
Parlamentet är därför av den bestämda uppfattningen att projekt som finansieras genom 
FSE-anslagen för militär rörlighet bör kunna komma i fråga uteslutande om de fogas till 
befintlig civil infrastruktur och projekt inom ramen för det transeuropeiska 
transportnätet samt möjliggör dubbla användningsområden för den berörda 
infrastrukturen, så att man behåller FSE-programmets primära inriktning på civila 
behov genom att exempelvis främja utvecklingen av smarta transporter i det 
transeuropeiska transportnätet eller förbättra transportinfrastrukturens åtkomlighet och 
tillgänglighet för säkerhets- och civilskyddsändamål.

9. Europaparlamentet betonar att särskild samordning, utbyte av erfarenheter och 
anpassning av befintliga harmoniserade civila regler bör förekomma i fall av dubbla 
användningsområden för infrastruktur för farligt gods i syfte att förhindra en risk för 
olyckor, samtidigt som man bör optimera säkerheten runt om i nätet som helhet.

10. För att optimera användningen av EU-medel anser Europaparlamentet att varje 
transportprojekt som är av gemensamt intresse och finansieras genom FSE vid behov 
bör integrera de tekniska kraven för militär rörlighet redan i utvecklingsfasen, för att 
undvika onödig uppgradering av infrastrukturen i ett senare skede enbart av militära 
skäl och därmed även undvika oekonomisk användning av medlen i fråga.

11. Europaparlamentet konstaterar att det transeuropeiska transportnätet hittills utformats 
i ljuset av uteslutande civila mål, och anser att ytterligare investeringar i nätverket, till 
exempel i gränsöverskridande projekt eller kritisk infrastruktur, skulle kunna ge 
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betydande fördelar i termer av militär rörlighet och samtidigt bidra till fullbordandet av 
det transeuropeiska transportnätets stomnät senast 2030 och det övergripande nätet 
senast 2050.

12. Europaparlamentet anser att man vid varje tilldelning från FSE-anslagen för militär 
rörlighet om möjligt bör prioritera multimodala projekt, eftersom dessa – enligt den 
pilotanalys som genomfördes 2017 – ger flest möjligheter till dubbla 
användningsområden, samt gränsöverskridande projekt, eftersom dessa bidrar till att 
åtgärda både länkar som fattas och flaskhalsar, vilka i nuläget utgör de största fysiska 
hindren för snabb och friktionsfri rörlighet såväl för civilpersoner som vid transport av 
trupper och tung militär utrustning. Parlamentet betonar därför att nätverkets kontinuitet 
och ändamålsenlighet, liksom dess driftskompatibilitet och intermodalitet, är av 
avgörande betydelse.

13. Europaparlamentet påminner om att ett antal tekniker som används i försvarssektorn, 
t.ex. internet, med framgång anpassats till den civila sektorn, och framhåller att 
tillämpningen av ett intelligent transportsystem som bygger på system för 
telematiktillämpningar såsom ERTMS och Sesar och sjösättandet av tekniker med 
anknytning till Galileo, Egnos eller statlig satellitkommunikation utgör en av de mest 
utmanande möjligheterna framöver för den civila transportsektorn. Parlamentet anser 
därför att man vid framtida översyner av handlingsplanen i slutändan bör utforska 
möjligheten för den civila transporten att utnyttja militära lösningar på dessa 
utmaningar, t.ex. på området för cybersäkerhet och säker kommunikation.

14. Europaparlamentet understryker vikten av hamnar som punkter som sammanbinder EU 
med dess allierade, inom ramen för allianser i Nato, och för inomeuropeiska 
kortdistansförbindelser inom sjötransporten, samt behovet att upprätta eller förbättra 
vissa infrastrukturer för att kunna ta emot militärfartyg och ge dessa återanskaffning.

15. Europaparlamentet påminner om behovet av en standardiserad tull- och 
skatteregleringsram – i synnerhet när det gäller mervärdesskatt – ändamålsenlig för 
transport av militär utrustning och tillhörande artiklar, särskilt när det krävs 
i nödsituationer.

16. Europaparlamentet anser att EU-medlemsstaterna bör samarbeta för att få till stånd så 
ändamålsenlig gränsöverskridande vägtransport med dubbla användningsområden som 
möjligt, och för att minska de administrativa kostnaderna.
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