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FORSLAG

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

A. der henviser til, at Unionens transportsektor er af afgørende betydning for Unionens 
økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling og dens bæredygtighed og for at sikre 
territorial tilgængelighed og konnektivitet for alle regioner i Unionen med særlig vægt 
på regionerne i den yderste periferi, landdistrikterne, ø-regionerne og de fjerntliggende 
regioner;

B. der henviser til, at transport vil være af afgørende betydning for at opnå klimaneutralitet 
senest i 2050, og at ethvert væsentligt bidrag fra transportsektoren til at opnå dette mål 
vil kræve enorme offentlige og private sektorspecifikke finansielle investeringer på EU-
plan og nationalt plan med henblik på at fremskynde overgangen til bæredygtig, sikker, 
intelligent, interoperabel og multimodal mobilitet;

C. der henviser til, at transport- og turismesektoren er blandt de sektorer, der er hårdest 
ramt af den nylige covid-19-krise; der henviser til, at transport har vist sig at være af 
afgørende betydning for leveringen af alle nødvendige varer, herunder medicinsk og 
sanitært udstyr til Unionens befolkning under krisen; der henviser til, at genopretningen 
af transport- og turismesektorerne er afgørende for et velfungerende indre marked i EU 
samt for konnektivitet og konkurrenceevne i EU, herunder i fjerntliggende og tyndt 
befolkede områder;

D. der henviser til, at det skønnes, at transportsektoren vil opleve et af de største tab i den 
reale bruttoværditilvækst i 2020 (ca. 20 %), og at visse transportformer er særligt 
udsatte, såsom luftfart, som står over for et anslået samlet passagertab i hele 2020 på 
60 %; der henviser til, at det anslås, at turistøkosystemet vil opleve de største tab i 
egenkapitaltab i 2020 (ca. 171 mia. EUR, 26,4 % af de samlede tab af økosystemer) og 
tegner sig for 22 % af investeringsbehovene;

E. der henviser til, at det er afgørende at sikre, at europæiske borgere ikke bliver ofre for 
stigninger i transportomkostninger i forbindelse med covid-19-krisen;

1. bemærker med en vis bekymring, at forpligtelsesbevillingerne under EU-
genopretningsinstrumentet som formålsbestemte indtægter på budgettet for 2021 
beløber sig til 211 mia. EUR; bemærker, at dette svarer til 126 % af EU's almindelige 
forpligtelsesbevillinger, der ikke er omfattet af samme grad af parlamentarisk kontrol; 

2. beklager dybt den meget vigtige nedskæring af EU-genopretningsinstrumentets bidrag 
til InvestEU-programmet fra 30,3 mia. EUR til 5,6 mia. EUR i den næste FFR som 
foreslået i juli af Det Europæiske Råd; bemærker, at Rådets forslag om at forhøje det 
årlige budget for InvestEU-programmet med 551 mio. EUR på denne budgetpost som 
følge deraf langt fra kompenserer for den drastiske nedskæring af det forventede bidrag 
fra EU-genopretningsinstrumentet på 9,645 mia. EUR til InvestEU-programmet for 
2021 og dermed er klart utilstrækkeligt; insisterer på at indarbejde det nye 
politikområde for strategiske europæiske investeringer i InvestEU-programmet, som 
omfatter de vigtigste investeringsmuligheder for bæredygtige og sikre 
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transportinfrastrukturer, mobilitetsløsninger og -udstyr og for udbredelse af innovative 
teknologier, der bidrager til større økonomisk, territorial og social samhørighed og 
maksimerer virkningen og merværdien af EU's finansieringsstøtte; gentager, at 
InvestEU-programmet bør spille en central rolle med hensyn til at støtte operationer, der 
fremmer innovativ og digital og bæredygtig turisme;

3. [02 03 01] gentager den helt afgørende rolle, som Connecting Europe-faciliteten (CEF) 
spiller med hensyn til at fremme udviklingen af et højeffektivt transeuropæisk net 
(TEN-T), der er bæredygtigt, sikkert, multimodalt, interoperabelt og sammenkoblet på 
tværs af infrastrukturer for transport, energi og digitale tjenester, samt med hensyn til at 
nå målene i den grønne pagt, fremme intelligent og bæredygtig mobilitet, herunder en 
forøgelse af godstransporten med jernbane og ad indre vandveje; finder de drastiske 
nedskæringer i forpligtelserne for så vidt angår energi- og digitaliseringsområderne 
inden for rammerne af CEF og den globale nedskæring af CEF-budgettet i forhold til 
Europa-Parlamentets oprindelige forslag uacceptable; 

finder det navnlig uacceptabelt, at forpligtelsesbevillingerne til CEF Transport for 
perioden 2021-2027 efter Det Europæiske Råds møde i juli nu endda vil være lavere 
end bevillingerne til den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, og at Rådets 
holdning indeholder planer om en nedskæring på 227,3 mio. EUR i forhold til 
budgetforslaget for 2021, hvilket vil være fuldstændig utilstrækkeligt i betragtning af 
sektorens behov; anmoder derfor om et CEF-budget i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme1; minder om, at CEF's kort-, 
mellem- og langsigtede udgiftsplanlægning bør tage hensyn til en resultatorienteret 
tilgang og tilstræbe EU-merværdi, herunder gennem synergier mellem sektorer såsom 
transport, energi, turisme og digitalisering;

4. [02 03 01] beklager dybt Rådets konklusioner, der blev vedtaget af medlemsstaterne den 
21. juli 2020, i henhold til hvilke et beløb på 1 384 mio. EUR under den generelle 
bevillingsramme for CEF blev forhåndsafsat til færdiggørelsen af manglende store 
grænseoverskridende jernbaneforbindelser mellem samhørighedslandene; minder om, at 
CEF-finansieringen er baseret på projekters konkurrenceevne for EU-27 og ikke kun er 
afsat til samhørighedslandene, hvorfor det ikke er muligt at forhåndsafsætte midler til ét 
bestemt projekt i et begrænset antal medlemsstater; opfordrer Parlamentet til at bekræfte 
sin holdning om at tildele hele EU-27 det fulde CEF-beløb;

5. [02 10 01] noterer sig den beskedne forhøjelse af Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA's) budget for 2021, men beklager, at den bevilling, 
der er fastsat i Rådets holdning, er lavere end den bevilling, der er fastsat i 
budgetforslaget; gentager, at EASA er klassificeret som et "agentur for strategiske 
europæiske investeringer", som i 2018 fik betydelige nye kerneopgaver; minder om 
EASA's solide performance og investering af ressourcer inden for rammerne af "den 
europæiske grønne pagt" (f.eks. EASA's miljømærkeprogram) og den sanitære 
krisestyring i 2020, der følger protokollen om luftfart i tæt samarbejde med Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) for at gøre 
det muligt at genetablere sikker luftfartsvirksomhed i EU og resten af verden; 

1 17,746 mia. EUR for 2021-2027 i 2018-priser (et gennemsnit på 2,542 mia. EUR pr. år).
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minder om EASA's indsats for så vidt angår dets aktiviteter i forbindelse med den 
grønne genopretning af EU's luftfartsindustri, herunder fornyelsen af flyselskabernes 
flyflåder med de højeste miljøcertificeringskrav; minder også om vigtigheden af 
lufttransport og infrastrukturerne i forbindelse hermed (f.eks. lufthavne) med hensyn til 
at sikre interoperabilitet med andre transportformer, navnlig med jernbanen og dennes 
merværdi hvad angår konnektivitet, langdistanceforbindelser og -tjenester til perifere 
regioner, territorier og øer; anmoder derfor om en forhøjelse på 16,45 % af agenturets 
budget for 2021 i forhold til 2020 og om, at de efterfølgende forhøjelser bekræftes i den 
næste FFR for at styrke EASA med henblik på gradvist at fremme bl.a. initiativet 
vedrørende det fælles europæiske luftrum;

6. [02 10 02] bemærker med tilfredshed den markante forhøjelse af Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerheds (EMSA's) budget for 2021; anmoder om, at de 
efterfølgende forhøjelser bekræftes i den næste FFR for at styrke EMSA;

7. [02 10 03] beklager nedskæringen af 2021-budgettet for Den Europæiske Unions 
Jernbaneagentur (ERA), hvis rolle er af afgørende betydning for at opnå en varig 
overflytning af trafik fra landevej til jernbane og for at gøre fremskridt med oprettelsen 
af det fælles europæiske jernbaneområde; bemærker, at en sådan nedskæring i 
særdeleshed er uheldig, eftersom 2021 vil være det europæiske år for jernbanetransport; 
anmoder derfor om, at budgettet for det europæiske forskningsrum som minimum 
fastholdes på 2020-niveauet på 27,44 mio. EUR, og at den procentvise stigning, der er 
planlagt i budgetforslaget for de følgende år, finder anvendelse over denne grænse; 
glæder sig over, at Kommissionen har iværksat et udbud vedrørende et pilotprojekt om 
genoplivning af grænseoverskridende nattog; opfordrer Kommissionen til yderligere at 
fremme genopretningen af komfortable europæiske nattog som et muligt og bæredygtigt 
alternativ til kortdistanceflyvninger og bilrejser over lange afstande;

8. [05 05 03] beklager den kraftige nedskæring af Samhørighedsfondens bidrag til CEF på 
transportområdet (18,9 % mindre i forpligtelsesbevillinger); anmoder om, at bidraget 
genopføres på dets 2020-niveau for at afspejle den helt afgørende rolle, som Unionens 
transportpolitik og -investeringer spiller med hensyn til at fremme og forbedre den 
territoriale, sociale og økonomiske samhørighed i Unionen; mener, at 
transportprojekter, der finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og af Samhørighedsfonden, skal prioritere udviklingen og færdiggørelsen af 
TEN-T-hovednettet og det samlede net;

9. [09 03 01] fremhæver betydningen af de nødvendige investeringer i transportsektoren 
under Fonden for Retfærdig Omstilling for at sikre en retfærdig, inklusiv og socialt 
acceptabel omstilling til klimaneutralitet, hvor ingen lades i stikken; understreger 
behovet for at støtte opkvalificering og omskoling af arbejdstagere og jobsøgende i 
transportsektoren, produktive og bæredygtige investeringer i SMV'er og investeringer i 
intelligent og bæredygtig mobilitet samt miljøvenlig transportinfrastruktur; beklager 
imidlertid de foreslåede nedskæringer af FFR og EU-genopretningsinstrumentet til 
Fonden for retfærdig omstilling, som for nylig blev vedtaget af Rådet, og som kan få 
indvirkning på budgettet for 2021;

10. [13 04 01] beklager dybt, at den nye Kommissions forslag til FFR indeholder planer om 
en nedskæring på 75 % i forpligtelserne til militær mobilitet under transportsøjlen, som 
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har til formål at tilpasse dele af det transeuropæiske transportnet til dobbelt anvendelse 
af transportinfrastrukturen med henblik på at forbedre både civil og militær mobilitet; 
mener, at denne nedskæring de facto begrænser dette nye politiske mål for EU til rent 
symbolske handlinger; anmoder om, at denne bevilling bringes op på sit oprindelige 
niveau, og at forpligtelsesniveauet for 2021 fastsættes i overensstemmelse hermed;

11. [ny] beklager Kommissionens manglende vilje til at oprette en specifik bevilling og et 
specifikt program for bæredygtig turisme på europæisk plan, herunder tildeling af et 
budget på 300 mio. EUR, således som Europa-Parlamentet gentagne gange og 
regelmæssigt har anmodet om; gentager behovet for at oprette en ny budgetpost for at 
tage hensyn til en sektor, som har stærke forbindelser til transportsektoren, er blevet 
hårdt ramt af covid-19-krisen og er meget vigtig for EU's økonomi, konkurrenceevne, 
beskæftigelse og sociale udvikling;

12. gentager vigtigheden af et enklere og mere effektivt system for egne indtægter, som vil 
kunne sikre en væsentlig reduktion af andelen af BNI-baserede bidrag og garantere en 
passende og resultatorienteret finansiering af EU's udgifter;

13. gentager den vigtige rolle, som europæiske partnerskaber kan spille i forhold til at 
forbedre transportsektorens performance og sikkerheden i sektoren samt i forhold til at 
fremme en reduktion af transportemissionerne baseret på teknologiske fremskridt og 
regler; påpeger, at EU's finansieringsprogrammer, såsom Horisont Europa, kan spille en 
central rolle med hensyn til at fremme partnerskaber med EU-lande, den private sektor, 
fonde og andre interessenter; anmoder om, at sådanne initiativer – f.eks. oprettelsen af 
et europæisk partnerskab for den maritime sektor – tildeles tilstrækkelige midler til at 
bidrage til disse mål; beklager imidlertid de foreslåede nedskæringer af FFR og EU-
genopretningsinstrumentet til Horisont Europa-programmet, som for nylig blev vedtaget 
af Rådet, og som kan få indvirkning på budgettet for 2021;

14. minder om, at offentlige investeringer i infrastruktur er særligt følsomme over for svig; 
understreger betydningen af at sikre en gennemsigtig og konkurrencepræget 
udbudsprocedure for store transportinfrastrukturprojekter, der finansieres af EU; 

15. understreger, at dårlig transportkvalitet bidrager til alvorlig underinvestering, regionale 
forskelle og inklusionshuller, der har en negativ indvirkning på erhvervsklimaet og truer 
samhørighedsindsatsen; insisterer derfor på, at der navnlig er behov for investeringer i 
områder, hvor transportinfrastrukturen er usikker; understreger, at underudvikling af 
infrastruktur ofte skyldes ringe lokal institutionel kapacitet, og at investeringen derfor 
bør ledsages af omfattende teknisk bistand og tilsyn fra EU;

16. noterer sig med bekymring, at der mangler ressourcer til at sætte skub i indsatsen for at 
færdiggøre det samlede net, som har en grundlæggende socioøkonomisk værdi, navnlig 
for de perifere områder, hvor en forbedring af mobiliteten er en af de vigtigste faktorer 
for at undgå affolkning og økonomisk tilbagegang;

17. understreger, at det er nødvendigt at rationalisere anvendelsen af de tildelte ressourcer 
for at fremme og udvikle transport- og turismesektorerne, og at det er nødvendigt at 
reducere bureaukratiet i væsentlig grad med henblik på at nedbringe tidsforbruget i 
forbindelse med gennemførelsen af og omkostningerne i forbindelse med det 
europæiske infrastrukturnet, der stadig er ufuldstændigt.
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