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FORSLAG
Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, de 
vedtager:

A. der henviser til, at der på transportområdet er behov for investeringer på mere end 700 
mia. EUR i perioden frem til 2030 til det transeuropæiske transportnet (TENT-T) alene, 
og at der i overensstemmelse med målene for den grønne pagt er behov for yderligere 
investeringer for at sikre fuld udrulning af innovative strategier, intelligente 
transportsystemer (ITS), mobilitetsløsninger med lave og ingen emissioner, 
opladningsinfrastruktur og brug af alternative brændstoffer i hele nettet og i de områder, 
det er forbundet med; der henviser til, at moderniseringen af EU's transportsystem også 
medfører betydelige investeringer i opgradering og efterfølgende tilpasninger af 
eksisterende transportinfrastruktur;

B. der henviser til, at transport er en grundlæggende del af EU's indre marked og spiller en 
vigtig rolle for den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU, navnlig i 
perifere regioner, landdistrikter, øer og regioner i den yderste periferi, og at EU i denne 
forbindelse bør investere i transportindustriens konkurrenceevne og dens kapacitet til at 
gøre omstillingen til bæredygtig mobilitet til en realitet; 

C. der henviser til, at transportsektorens drivhusgasemissioner udgør 27 % af EU's globale 
emissioner og er de eneste, der stadig stiger, og at transport på denne baggrund skal 
bidrage til at nå EU's emissionsreduktionsmål hen imod klimaneutralitet senest i 2050 på 
en teknologisk neutral måde, samtidig med at det sikres, at transport forbliver økonomisk 
overkommelig og konkurrencedygtig; der henviser til, at reduktionen af transportsektorens 
emissioner kan fremskyndes for både infrastrukturerne og flåderne gennem udvikling og 
styrkelse af synergier med andre sektorer såsom den digitale sektor og energisektoren;

D. der henviser til, at forskning og innovation er afgørende drivkræfter for transportsektorens 
konkurrenceevne og bæredygtighed, og at investeringer under den europæiske grønne 
pagt gennemføres ved hjælp af sektorpolitikker, da der ikke findes en særlig budgetpost 
for den;

E. der henviser til, at én ud af ti europæere arbejder i den brede transportsektor, og at 
investeringer i transportinfrastruktur vil føre til skabelse af nye arbejdspladser, da det 
skønnes, at hver milliard euro, der investeres i TEN-T-hovednettet, vil skabe op til 
20 000 nye arbejdspladser, og derfor skal transportsektoren være i stand til at håndtere 
nye socioøkonomiske og teknologiske udviklinger, hvilket vil kræve betydelige 
investeringer i nye mobilitetsmodeller, digitalisering, forskning og innovation, alternative 
energikilder og energieffektivitet; 

F. der henviser til, at covid-19-pandemien har ført til en økonomisk krise uden fortilfælde i 
hele Unionen, navnlig inden for transport- og turistsektoren, og har vist, at transport- og 
logistiksektoren og dens arbejdstagere er rygraden i den europæiske økonomi, idet en 
uafbrudt godstransport har været afgørende for, at forsyningskæderne fungerer;
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1. påskønner de foranstaltninger, der er truffet, og som skal træffes i transportsektoren for at 
reducere specifikke emissioner og sikre en retfærdig omstilling til klimaneutralitet inden 
2050; understreger derfor behovet for at styrke den finansielle støtte til forskning og 
innovation i lav- og nulemissionsmobilitetsløsninger, navnlig for så vidt angår avancerede 
teknologier og intelligent mobilitet på tværs af alle transportformer, herunder alternative 
brændstoffer, teknologier med lave emissioner og bæredygtige infrastrukturprojekter;

2. understreger, at Connecting Europe-faciliteten (CEF) er en vigtig katalysator for 
færdiggørelsen af TEN-T-netværket og for bidraget til EU's og medlemsstaternes 
klimamål i overensstemmelse med målene i den grønne pagt, idet op til 80 % af dens 
finansiering går til transport til opfyldelse af klimamål gennem fremme af bæredygtige 
infrastrukturprojekter, multimodalitet, jernbanegodstransport og innovative og digitale 
foranstaltninger såsom telematiksystemer og brug af alternative brændstoffer; insisterer på 
behovet for en stærk CEF og advarer imod at lade finansieringen af investeringsplanen for 
et bæredygtigt Europa føre til en finansiel omfordeling, der påvirker CEF negativt;

3. påpeger, at der til transportprojekter kræves omfattende investeringer, og at retssikkerhed 
og faste mål og adgang til information er af afgørende betydning for at kunne tiltrække 
investorer; påpeger, at administrative procedurer, der vokser i antal og kompleksitet, 
medfører øgede omkostninger og forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af 
transportprojekter, hvilket svækker EU's transportnet som helhed; understreger, at de 
investeringer, der allerede er blevet foretaget, ikke må undergraves af skiftende 
finansieringsvilkår, og forventer, at investeringsplanen for et bæredygtigt Europa omfatter 
en realistisk og fremtidssikker støtteramme for investeringer; opfordrer i denne 
forbindelse indtrængende Kommissionen til at skabe klarhed for investorerne ved at 
fastlægge ressourcerne for hvert instrument i det europæiske innovationspartnerskab for 
hele FFR-perioden og ved at skabe klarhed om anvendelsen af den EU-omfattende 
bæredygtighedsklassificering, når den fremlægger forslag til delegerede retsakter; 
anerkender endvidere, at investeringer i overgangsformer af brændstof, der ikke i 
væsentlig grad skader miljøet, bidrager til målet om klimaneutral mobilitet i alle EU-
regioner;

4. understreger, at det med henblik på at sikre tilstrækkelige investeringer i bæredygtig 
transportinfrastruktur er af afgørende betydning, at alle relevante EU-fonde (CEF, 
InvestEU, Horisont Europa, de europæiske struktur- og investeringsfonde m.fl.) og udlån 
fra Den Europæiske Investeringsbank skræddersyes til de af sektorens specifikke behov, 
der fremmer den bæredygtige omstilling, og at medlemsstaterne forpligter sig til at 
bidrage med tilstrækkelig finansiering; fremhæver, at synergier på tværs af relevante EU-
programmer på områder som transport, energi og digitalisering kan være afgørende for at 
fremskynde udviklingen hen imod intelligent og bæredygtig mobilitet på EU-plan; 
understreger endvidere, at transport- og logistiksektoren hovedsagelig består af 
mikrovirksomheder og SMV'er, og opfordrer derfor Kommissionen til at være særlig 
opmærksom på disse typer af virksomheder, f.eks. ved at give bedre adgang til 
finansiering; 

5. opfordrer EU og medlemsstaterne til at maksimere brugen af de værktøjer, som de 
allerede har til rådighed for at sikre, at transportsektoren bidrager til dekarbonisering; 
opfordrer i denne forbindelse til en konsekvensanalyse af alle fremtidige politikker og 
redskaber (f.eks. egne indtægter, udvidelse af emissionshandelssystemet (ETS), eksterne 
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omkostninger), der har indvirkning på transportsektoren; er i denne henseende endvidere 
af den faste overbevisning, at medlemsstaterne bør øremærke indtægter fra skatter eller 
afgifter og den transportrelaterede del af EU's emissionshandelssystem til at fremme 
investeringer i bæredygtigheden af de relevante transportformer for at sikre økonomisk 
effektivitet og nå målene for konnektivitet; 

6. mener, at der er behov for fleksible statsstøtteregler i forbindelse med omstillingen til en 
klimaneutral transport- og logistiksektor, uden at der bør ske en uforholdsmæssig 
fordrejning af de lige konkurrencevilkår i Europa; opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at skabe klarhed om statsstøtte til bæredygtige transportprojekter; mener desuden, at en 
revision af statsstøttereglerne for lufthavne også er nødvendig for at reducere antallet af 
flyvninger med flere flyskift mellem europæiske destinationer og derved reducere 
emissionerne og rejsetiden betydeligt og samtidig øge effektiviteten;

7. opfordrer Kommissionen til at fremme brugen af InvestEU til yderligere udvikling af 
bæredygtig turisme og transport, herunder alle former og infrastrukturer; glæder sig over 
forhøjelsen af budgettet til det InvestEU-program, der for nylig blev foreslået inden for 
rammerne af Next Generation EU-instrumentet; mener, at denne intelligente investering 
bør tilskynde til europæisk industrielt lederskab inden for strategiske sektorer og centrale 
værdikæder såsom transport og logistik, herunder luftfartsindustrien, samt i udviklingen af 
telematiksystemer;

8. opfordrer til tildeling af Horisont EU-midler til forskning og udvikling (F&U) inden for 
transportsektoren, navnlig til alternative brændstofløsninger, batterier og komponenter til 
elbiler og alternative teknologier til rullende materiel; opfordrer endvidere til passende 
finansiering inden for Horisont EU til de europæiske partnerskaber, der beskæftiger sig 
med transport, såsom Clean Sky, forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske 
luftrum (SESAR), Shift2Rail og brændselsceller og brint (BCB);

9. opfordrer Kommissionen til at inkludere passende midler i mekanismen for retfærdig 
omstilling til støtte af omstillingen af de industrier, hvis færdige produkter er uforenelige 
med målet om en kulstofneutral Union;

10. fremhæver, at innovation og digitalisering spiller en central rolle i dekarboniseringen af 
transportsektoren i overensstemmelse med ambitionerne i den europæiske grønne pagt; 
opfordrer til investeringer i digitalisering, navnlig til udvikling og ibrugtagning af 
intelligente transportsystemer (ITS), trafikovervågnings- og trafikinformationssystemer 
for skibsfarten (VTMIS), flodinformationstjenester (RIS) og det europæiske 
jernbanetrafikstyringssystem (ERTMS); 

11. mener, at bæredygtig mobilitet inden for alle transportformer og en moderne multimodal 
infrastruktur, herunder TEN-T og den fremtidige udvidelse heraf, er afgørende for at opnå 
en klimaneutral økonomi; understreger, at for at nå den procentvise stigning i EU's 
jernbane- og søtransport, der ønskes i den europæiske grønne pagt, er der behov for en 
konkret EU-investeringsplan og konkrete foranstaltninger på EU-plan; opfordrer i denne 
forbindelse indtrængende Kommissionen til at fremskynde og prioritere investeringer i 
infrastrukturprojekter, der gennemføres med henblik på at fjerne flaskehalse, slå bro over 
manglende forbindelser, udvikle ren hydrogenteknologi og sikre ibrugtagning heraf og 
tilvejebringe innovation i forbindelse med jernbanetransport af høj kvalitet og transport ad 
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indre vandveje, samtidig med at foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer integreres;

12. anerkender, at der er behov for betydelige forbedringer af sejlbarheden på europæiske 
indre vandveje; opfordrer til, at der oprettes særskilt finansiering inden for forskellige 
finansieringsinstrumenter såsom CEF og Samhørighedsfonden eller med deltagelse af 
EIB;

13. opfordrer til støtte til Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) indledende strategi 
og ser gerne en klar strategi, der omfatter benchmarks for reduktion af emissioner i EU's 
maritime sektor; 

14. minder om den rolle, som fællesforetagenderne Clean Sky 2 og SESAR har spillet med 
hensyn til at sikre nettofremskyndelser inden for grønne teknologier, der har til formål at 
forbedre sikkerheden og reducere CO2- og drivhusgasemissionerne, samt de støjniveauer, 
der skabes af luftfartøjer; opfordrer Kommissionen til at udvikle og støtte en EU-
investeringskøreplan for luftfart med henblik på at tilvejebringe innovation i retning af 
bæredygtig luftfart, herunder forskning i alternative brændstoffer, samt mulige 
instrumenter til at tilskynde til udskiftning af ældre luftfartøjer med henblik på at sikre 
konkurrenceevnen og bevare Europas lederskab;

15. fremhæver, at Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) og fællesforetagendet 
Shift2Rail spiller en afgørende rolle med hensyn til at opnå et varigt skift fra vej til bane 
som omhandlet i den europæiske grønne pagt; understreger, at fællesforetagendet 
Shift2Rail spiller en central rolle med hensyn til at overvinde tekniske hindringer og 
fremme interoperabilitet med henblik på i sidste ende at gøre jernbanetransport billigere, 
mere effektiv og mere attraktiv og bidrage til at nedbringe antallet af ulykker og CO2-
emissioner; understreger betydningen af at øge EU's investeringer i det europæiske 
forskningsrum og Shift2Rail med henblik på at fremme oprettelsen af det fælles 
europæiske jernbaneområde; 

16. mener, at der er behov for EU-midler for at sikre omstilling af bilindustrien mod 
klimaneutralitet; opfordrer i denne henseende til en køreplan for bilindustriens reduktion 
af emissioner baseret på F&U og teknologisk kapacitet, der omfatter et særligt europæisk 
program for genanvendelse af køretøjer, EU-finansiering til fremme af udbredelsen af 
nulemissionskøretøjer, stigninger i produktionen af bæredygtige alternative brændstoffer 
og udrulning af ladestandere samt investeringer i innovative og intelligente 
trafiksikkerhedsløsninger med henblik på at opfylde EU's strategiske mål om "nul-vision"; 
mener, at tilpasning af infrastruktur til nye mobilitetsmønstre og køretøjstyper også bør 
være en prioritet, og opfordrer i denne forbindelse til en køreplan for vejinfrastruktur, der 
skal tilpasses til bilindustriens emissionsreduktionskøreplan;

17. er af den opfattelse, at offentlig transport er afgørende for at opnå bæredygtig mobilitet i 
byerne; understreger behovet for at øge støtten til offentlige transportnet og flåder på 
lokalt og regionalt plan som et effektivt redskab for omstillingen og overgangen mod 
lavemissionsmobilitet, samtidig med at man fremmer modalskift, navnlig i storbyområder, 
og konnektivitet i landdistrikterne med henblik på at fremme territorial samhørighed; 
mener, at en stærkere forbindelse mellem finansiering af bytransport og planer for 
bæredygtig bytrafik (Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP)) er afgørende for at 
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fremme omstillingen af bytrafikken; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med 
medlemsstaterne for at udvikle bæredygtige mobilitetsplaner og -politikker, herunder 
støtte til effektive offentlige transportsystemer og aktive mobilitetsløsninger såsom gang 
og cykling og fremme af tilgængelighed og multimodalitet blandt de forskellige 
transportformer;

18. påpeger de økonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien for transportsektoren, 
navnlig den kollektive passagertransport; opfordrer medlemsstaterne til at medtage 
transportsektoren som en prioritet i deres nationale genopretningsplaner for at sikre, at 
aktørerne i denne kan få omfattende adgang til de ressourcer, der er afsat til de forskellige 
initiativer i den europæiske genopretningsplan; anmoder endvidere Kommissionen om at 
samarbejde med medlemsstaterne om at sikre finansieringsløsninger for kollektive 
transportformer og kortlægge intelligente investeringsinitiativer for en bæredygtig og 
modstandsdygtig genopretning af sektoren;

19. mener, at den europæiske genopretningsplan bør støtte finansieringen af genopretningen 
og en bæredygtig omlægning af turistsektoren; opfordrer medlemsstaterne til at inkludere 
turist- og rejsesektoren som en prioritet i deres nationale genopretningsplaner med særligt 
fokus på SMV'er; anmoder Kommissionen om at udarbejde en EU-køreplan for 
bæredygtig og modstandsdygtig turisme med henblik på at fremme investeringer i 
innovative tiltag og digitaliseringstiltag såsom initiativer inden for den cirkulære økonomi 
i turistsektoren; insisterer på, at der udarbejdes en turismepolitik i EU, og at der oprettes 
og indføres en specifik budgetbevilling til bæredygtig turisme, således som det klart 
fremgår af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027;

20. understreger betydningen af, at den grønne pagt ledsages af en retfærdig, inklusiv og 
ikkediskriminerende omstilling for at sikre, at virksomheder i transportsektoren, SMV'er 
og arbejdsstyrken kan tilpasse sig, og at den omfatter støtte til regionerne (herunder 
regionerne i den yderste periferi) og de lokalsamfund, der er mest berørt, med henblik på 
at bevare den territoriale og sociale samhørighed og sikre, at ingen regioner lades i 
stikken; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til de jobtab, der kan opstå i 
forbindelse med omstillingen inden for transport- og turismesektoren, ved at overveje at 
støtte investeringer i forbindelse med bæredygtig og social inklusion, f.eks. med henblik 
på at fremme uddannelse og omskoling af arbejdstagere inden for det nye strategiske 
europæiske investeringsområde under InvestEU-programmet. 
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