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FÖRSLAG
Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvariga utskott infoga följande i det förslag till resolution som antas:

A. På transportområdet finns det fram till 2030 ett behov av över 700 miljarder EUR 
i investeringar enbart för det transeuropeiska transportnätet, och i linje med målen för 
den gröna given krävs ytterligare investeringar för ett fullständigt genomförande av 
innovativa strategier, intelligenta transportsystem (ITS), koldioxidsnåla och 
koldioxidfria mobilitetslösningar, laddningsinfrastruktur och alternativa bränslen i hela 
nätet och i de områden som det är sammankopplat med. Moderniseringen av 
EU:s transportsystem medför också betydande investeringar i uppgradering och 
efterhandsanpassning av befintliga transportinfrastrukturer.

B. Transporter är en grundläggande del av EU:s inre marknad och spelar en viktig roll för 
den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU, särskilt i randområden, 
landsbygdsområden, öregioner och de yttersta randområdena, och i detta avseende måste 
EU investera i transportnäringens konkurrenskraft och dess förmåga att genomföra 
omställningen till hållbar rörlighet.

C. Transportsektorns utsläpp av växthusgaser står för 27 % av de globala utsläppen i EU 
och är de enda som fortsätter att öka, och i detta avseende måste transporterna bidra till 
att EU:s mål att minska utsläppen för att senast 2050 uppnå klimatneutralitet uppnås på 
ett teknikneutralt sätt, samtidigt som man ser till att transporterna förblir överkomliga 
och konkurrenskraftiga. Minskningen av utsläppen från transportsektorn kan påskyndas 
både för infrastrukturen och fordonsparken genom att synergier med andra sektorer, 
såsom den digitala sektorn eller energisektorn, utvecklas och stärks.

D. Forskning och innovation är avgörande drivkrafter för transportsektorns 
konkurrenskraft och hållbarhet, och investeringar inom ramen för den gröna givens 
investeringsplan genomförs med hjälp av sektorspolitik eftersom det inte finns någon 
särskild budgetpost för denna.

E. En av tio européer arbetar inom transportsektorn i dess bredare bemärkelse, och 
investeringar i transportinfrastruktur kommer att leda till nya arbetstillfällen eftersom 
det uppskattas att varje miljard euro som investeras i de transeuropeiska transportnätens 
(TEN-T) stomnät kommer att skapa upp till 20 000 nya arbetstillfällen. Transporterna 
måste därför vara anpassade för att klara den nya socioekonomiska och tekniska 
utvecklingen, vilket kräver betydande investeringar i nya rörlighetsmodeller, 
digitalisering, forskning och innovation, alternativa energikällor och energieffektivitet. 

F. Covid-19-pandemin har lett till en aldrig tidigare skådad ekonomisk kris i hela unionen, 
särskilt inom transport- och turismsektorn, och har visat att sektorn för transport och 
logistik och dess arbetstagare utgör ryggraden i den europeiska ekonomin, eftersom 
en oavbruten godstransport har varit avgörande för att försörjningskedjorna ska fungera.

1. Europaparlamentet erkänner de åtgärder som vidtagits och som ska vidtas inom 
transportsektorn för att minska specifika utsläpp och säkerställa en rättvis övergång till 
klimatneutralitet senast 2050. Parlamentet betonar därför behovet av att stärka det 
ekonomiska stödet till forskning om och innovation inom koldioxidsnåla och 
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koldioxidfria lösningar för rörlighet, särskilt när det gäller avancerad teknik och smart 
rörlighet inom alla transportslag, inklusive alternativa bränslen, fordonsteknik med låga 
utsläpp och hållbara infrastrukturprojekt.

2. Europaparlamentet betonar att Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) är en central 
faktor för färdigställandet av TEN-T-nätet och uppnåendet av EU:s och 
medlemsstaternas klimatmål i linje med målen för den gröna given, och att upp till 80 % 
av fondens finansiering anslås till transporter för att uppnå klimatmålen genom 
främjande av hållbara infrastrukturprojekt, multimodalitet, godstransport på järnväg, 
och innovativa och digitala åtgärder såsom system för telematiktillämpningar och 
användning av alternativa bränslen. Parlamentet insisterar på behovet av en starkare 
FSE-budget och varnar för att finansieringen av investeringsplanen för ett hållbart 
Europa inte får leda till en finansiell omfördelning som inverkar negativt på FSE.

3. Europaparlamentet påpekar att transportprojekt kräver storskaliga investeringar och att 
det därför är mycket viktigt med rättssäkerhet, stabila och förutsebara mål och tillgång 
till information för att locka investerare. Parlamentet framhåller hur de allt fler och allt 
mer komplicerade administrativa förfarandena för att genomföra transportprojekt leder 
till ökade kostnader och förseningar, vilket hämmar EU:s transportnät som helhet. 
Parlamentet betonar att de investeringar som hittills gjorts inte får äventyras genom att 
finansieringsvillkoren ändras och förväntar sig att investeringsplanen för ett hållbart 
Europa tillhandahåller en realistisk och framtidssäkrad stödram för investeringar. 
Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att skapa klarhet för investerarna 
genom att fastställa resurserna för varje instrument inom ramen för investeringsplanen 
för ett hållbart Europa för hela perioden för den fleråriga budgetramen, och genom att 
bringa klarhet i tillämpningen av den EU-omfattande hållbarhetstaxonomin när den 
föreslår delegerade akter. Parlamentet erkänner dessutom att investeringar 
i övergångsformer av bränsle som inte avsevärt skadar miljön bidrar till målet om 
klimatneutral rörlighet i alla EU:s regioner.

4. Europaparlamentet betonar att för att säkerställa tillräckliga investeringar i hållbar 
transportinfrastruktur är det viktigt att alla relevanta EU-fonder (FSE, InvestEU, 
Horisont Europa, de europeiska struktur- och investeringsfonderna osv.), Europeiska 
investeringsbankens (EIB) utlåning och andra finansieringsverktyg skräddarsys till 
transportsektorns specifika behov och att medlemsstaterna åtar sig att ge tillräcklig 
finansiering. Parlamentet framhåller att synergier mellan relevanta unionsprogram på 
områden såsom transport, energi och digitalisering skulle kunna vara av avgörande 
betydelse för att påskynda utvecklingen av en smart och hållbar rörlighet på EU-nivå. 
Parlamentet framhåller dessutom att transport- och logistiksektorn till stor del består av 
mikroföretag och små och medelstora företag, och uppmanar därför med eftertryck 
kommissionen att särskilt uppmärksamma dessa typer av företag, t.ex. genom att ge 
bättre tillgång till finansiering. 

5. Europaparlamentet uppmuntrar EU och medlemsstaterna att maximera användningen av 
de verktyg de förfogar över för att säkerställa att transportsektorn bidrar till minskade 
koldioxidutsläpp. Parlamentet efterlyser i detta avseende en konsekvensbedömning av 
all framtida politik och alla framtida verktyg (t.ex. egna medel, utvidgningen av 
systemet för handel med utsläppsrätter, externa kostnader) som påverkar 
transportsektorn. Parlamentet är dessutom övertygat om att medlemsstaterna bör 
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öronmärka intäkter från skatter eller avgifter och EU:s utsläppshandelssystem för 
transporter för att främja investeringar i de relevanta transportslagens hållbarhet för att 
uppnå ekonomiska effektivitets- och konnektivitetsmål.

6. Europaparlamentet anser att det behövs flexibla regler om statligt stöd för omställningen 
till en klimatneutral transport- och logistiksektor, utan att på ett oproportionerligt sätt 
snedvrida de lika villkoren inom EU. Parlamentet uppmanar med eftertryck 
kommissionen att skapa klarhet om statligt stöd för hållbara transportprojekt. 
Parlamentet anser att det även behövs en revidering av reglerna om statligt stöd för 
flygplatser för att minska antalet flygresor med flera sträckor mellan europeiska resmål, 
vilket i betydande utsträckning skulle minska utsläppen och restiden samtidigt som 
effektiviteten ökar.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja användningen av InvestEU för att 
ytterligare utveckla en hållbar turism och transport som omfattar alla transportsätt och all 
infrastruktur, och välkomnar den budgetökning för InvestEU-programmet som nyligen 
föreslagits inom ramen för instrumentet Next Generation EU. Parlamentet anser att dessa 
smarta investeringar bör fungera som ett incitament för ett europeiskt industriellt 
ledarskap i strategiska sektorer och viktiga värdekedjor såsom transport och logistik, 
däribland flygteknikindustrin, samt i utvecklingen av system för telematiktillämpningar.

8. Europaparlamentet vill se att medel från Horisont Europa anslås till forskning och 
utveckling (FoU) inriktad på transportsektorn, särskilt alternativa bränslelösningar, 
batterier och komponenter för elbilar, och alternativ teknik för rullande materiel. 
Parlamentet efterlyser dessutom tillräcklig finansiering inom Horisont Europa för 
europeiska partnerskap för transporter, såsom Clean Sky, Single European Sky ATM 
Research (Sesar), Shift2Rail och bränsleceller och vätgas (FCH).

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i mekanismen för en rättvis omställning 
inbegripa lämpliga sätt att stödja omställningen av industrier vars slutprodukter är 
oförenliga med målet om en koldioxidneutral union.

10. Europaparlamentet framhåller att innovationer och digitalisering spelar en nyckelroll 
i minskningen av koldioxidutsläpp i transportsektorn, i linje med ambitionerna för den 
europeiska gröna given. Parlamentet uppmanar till investeringar i digitalisering, särskilt 
för utveckling och användning av intelligenta transportsystem (ITS), övervaknings- och 
informationssystem för sjötrafik (VTMIS), flodinformationstjänster (RIS) och det 
europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS). 

11. Europaparlamentet anser att hållbar rörlighet inom alla transportslag och en modern 
infrastruktur för multimodala transporter inklusive det transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T) är av avgörande betydelse för att uppnå en klimatneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar att en procentuell ökning av godstransporter inom EU med järnväg och till sjöss, 
såsom fastställs i den europeiska gröna given, kräver en konkret investeringsplan på 
EU-nivå och konkreta EU-åtgärder. Parlamentet uppmanar i detta avseende med 
eftertryck kommissionen att påskynda och prioritera investeringar för infrastrukturprojekt 
som genomförs för att undanröja flaskhalsar, överbrygga felande länkar, utveckla och 
införa förnybar vätgas och främja innovation inom höghastighetsjärnvägstransporter och 
sjöfart på inre vattenvägar, och samtidigt integrera åtgärder för begränsning av och 



PE652.287v02-00 6/9 AD\1209304SV.docx

SV

anpassning till klimatförändringarna.

12. Europaparlamentet erkänner att farbarheten på Europas inre vattenvägar behöver 
förbättras betydligt. Parlamentet vill se att särskild finansiering skapas inom olika 
finansieringsinstrument, såsom FSE och Sammanhållningsfonden, eller med deltagande 
av EIB.

13. Europaparlamentet efterlyser stöd till Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) 
”inledande strategi” och en tydlig strategi, inklusive riktmärken för minskning av 
utsläppen inom EU:s sjöfartssektor. 

14. Europaparlamentet påminner om den roll som de gemensamma företagen Clean Sky 2 
och Sesar spelar för att säkerställa nettoframsteg för grön teknik som syftar till att 
förbättra säkerheten och minska koldioxid- och växthusgasutsläppen, samt buller från 
luftfartyg. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla och stödja en färdplan för 
EU-investeringar för luftfart och flygteknik för att främja innovationer i riktning mot 
hållbar luftfart, inklusive forskning om alternativa bränslen samt tänkbara instrument 
som ger incitament att ersätta äldre luftfartyg, i syfte att bevara konkurrenskraften och 
Europas ledarskap.

15. Europaparlamentet framhåller den nyckelroll som spelas av Europeiska unionens 
järnvägsbyrå (ERA) och det gemensamma företaget Shift2Rail när det gäller att 
åstadkomma en varaktig omställning från väg till järnväg, såsom fastställs i den 
europeiska gröna given. Parlamentet betonar att företaget Shift2Rail spelar en nyckelroll 
när det gäller att övervinna tekniska hinder och främja interoperabiliteten, i syfte att 
i slutändan göra järnvägstransporterna billigare, mer effektiva och mer attraktiva, och 
därmed bidra till att minska olyckor och koldioxidutsläpp. Parlamentet betonar vikten 
av att öka EU:s investeringar i ERA och Shift2Rail för att göra framsteg i inrättandet av 
det gemensamma europeiska järnvägsområdet. 

16. Europaparlamentet anser att det finns ett behov av EU-medel för att säkerställa att 
bilindustrin genomgår en omvandling till klimatneutralitet. Parlamentet efterlyser i detta 
sammanhang en färdplan för att minska utsläppen från bilindustrin, baserad på FoU och 
teknisk kapacitet, som omfattar ett särskilt europeiskt program för återvinning av 
fordon, EU-finansiering för att främja användningen av utsläppsfria fordon, ökad 
produktion av hållbara alternativa bränslen och utbyggnad av laddningsstationer samt 
investeringar i innovativa och smarta trafiksäkerhetslösningar för att uppnå 
EU:s strategiska nollvisionsmål. Parlamentet anser att anpassning av infrastrukturen till 
nya rörlighetsmönster och typer av fordon också bör prioriteras, och efterlyser i detta 
avseende en färdplan för väginfrastruktur, som ska anpassas till bilindustrins färdplan 
för utsläppsminskningar.

17. Europaparlamentet anser att kollektivtrafik är avgörande för att uppnå hållbar rörlighet 
i städer. Parlamentet betonar behovet av att öka stödet till kollektivtrafiknäten och 
kollektivtrafikens fordonspark på lokal och regional nivå, som ett effektivt verktyg för 
omställningen till en utsläppssnål rörlighet, samtidigt som man främjar 
en trafikomställning särskilt i storstadsområden, och konnektivitet i landsbygdsområden 
för att främja territoriell sammanhållning. Parlamentet anser att en starkare koppling 
mellan finansiering av transporter i städer och planer för hållbar rörlighet i städer är av 
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största vikt för att främja omställningen av rörligheten i städerna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att utarbeta planer och politiska 
åtgärder för hållbar rörlighet i städerna, däribland stöd för effektiva 
kollektivtransportsystem och aktiva rörlighetslösningar såsom gång och cykling samt 
främjande av tillgänglighet och multimodalitet bland olika transportslag.

18. Europaparlamentet påpekar covid-19-pandemins konsekvenser för transportsektorn, 
särskilt för kollektivtrafiken. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta med 
transportindustrin som en prioritering i sina nationella återhämtningsplaner för att 
säkerställa att den har betydande tillgång till resurserna från de olika initiativen i den 
europeiska återhämtningsplanen. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att 
samarbeta med medlemsstaterna för att säkerställa finansieringslösningar för 
kollektivtrafikens transportslag och att kartlägga initiativ för smart investering för 
hållbar och motståndskraftig återhämtning i sektorn.

19. Europaparlamentet anser att den europeiska återhämtningsplanen bör stödja 
finansieringen av återhämtningen och en hållbar omvandling av turismsektorn. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inkludera turism- och resebranschen, med 
särskilt fokus på små och medelstora företag, som en prioritering i sina nationella 
återhämtningsplaner. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en 
”EU-färdplan för hållbar och motståndskraftig turism” för att främja investeringar 
i innovativa åtgärder och digitaliseringsåtgärder såsom initiativ rörande den cirkulära 
ekonomin i turismsektorn. Parlamentet insisterar på inrättandet av en turismpolitik för 
EU samt att det inrättas och införs ett särskilt budgetanslag för hållbar turism, vilket 
tydligt anges i parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen 2021–2027.

20. Europaparlamentet framhåller vikten av att den gröna given åtföljs av en rättvis, 
inkluderande och icke-diskriminerande omställning för att säkerställa att 
transportsektorns företag, små och medelstora företag och arbetsstyrka kan anpassa sig, 
och för att stödja de regioner (även de yttersta randområdena) och samhällsgrupper som 
drabbats hårdast, i syfte att bevara den territoriella och sociala sammanhållningen och 
säkerställa att ingen person eller region hamnar på efterkälken. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta de arbetstillfällen som kan gå förlorade i samband med 
omställningen inom transport- och turismsektorn, genom att överväga att stödja 
investeringar med anknytning till hållbar och social delaktighet, till exempel genom att 
främja utbildning och omskolning av arbetstagare inom ramen för den nya strategiska 
europeiska investeringspolitiken inom InvestEU-programmet. 
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