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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

 
A. overwegende dat de vervoerssector van de Unie van essentieel belang is voor de 

economische, sociale en ecologische ontwikkeling en de duurzaamheid van de Unie 
en om de territoriale toegankelijkheid en de connectiviteit van alle regio’s van de 
Unie te waarborgen, met bijzondere aandacht voor perifere, rurale, insulaire en 
ultraperifere gebieden;

B. overwegende dat vervoer van essentieel belang is om tegen 2050 klimaatneutraliteit 
te bereiken en dat elke significante bijdrage van de vervoerssector aan dit doel 
enorme publieke en particuliere sectorspecifieke financiële investeringen op het 
niveau van de Unie en op nationaal niveau zal vergen om de overgang naar 
duurzame, veilige, slimme, interoperabele en multimodale mobiliteit te versnellen;

C. overwegende dat vervoer en toerisme behoren tot de sectoren die het zwaarst zijn 
getroffen door de recente COVID-19-crisis; overwegende dat vervoer van essentieel 
belang is gebleken om de bevolking van de Unie in de crisis van alle noodzakelijke 
goederen te voorzien, met inbegrip van medische en sanitaire uitrusting; 
overwegende dat het herstel van de sectoren vervoer en toerisme van cruciaal belang 
is voor de goede werking van de interne markt van de EU, alsook voor de 
connectiviteit en het concurrentievermogen in de EU, onder meer in afgelegen en 
dunbevolkte gebieden;

D. overwegende dat de vervoerssector in 2020 naar schatting een van de grootste 
verliezen in reële bruto toegevoegde waarde zal lijden (ongeveer 20 %), waarbij 
sommige vervoerswijzen bijzonder kwetsbaar zijn, zoals de luchtvaart, die over het 
hele jaar 2020 naar schatting 60 % aan passagiers zal verliezen; overwegende dat 
volgens ramingen het ecosysteem van het toerisme in 2020 de grootste 
vermogensverliezen zal lijden (ongeveer 171 miljard EUR, 26,4 % van de totale 
verliezen van de ecosystemen) en 22 % van de investeringsbehoeften 
vertegenwoordigt;

E. overwegende dat het van wezenlijk belang is te garanderen dat de Europese burgers 
niet het slachtoffer worden van de stijging van de vervoerskosten in verband met de 
COVID-19-crisis;

1. stelt met enige bezorgdheid vast dat de vastleggingskredieten van het 
herstelinstrument voor de Europese Unie als bestemmingsontvangsten in de 
begroting 2021 211 miljard EUR bedragen en dat op dit bedrag, dat goed is voor 
126 % van de gewone vastleggingskredieten in de begroting van de Unie, niet 
hetzelfde niveau van parlementaire controle wordt uitgeoefend; 

2. betreurt ten zeerste dat de bijdrage van het herstelinstrument voor de Europese Unie 
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aan het InvestEU-programma in het volgende MFK aanzienlijk zou worden 
verlaagd van 30,3 miljard EUR tot 5,6 miljard EUR, zoals de Europese Raad in juli 
heeft overwogen; het voorstel van de Raad om de begroting van het InvestEU-
programma voor 2021 met 551 miljoen EUR te verhogen voor dit 
begrotingsonderdeel volstaat dus bijlage niet om de drastische verlaging van de 
verwachte bijdrage van 9,645 miljard EUR van het herstelinstrument voor de 
Europese Unie aan het InvestEU-programma voor 2021 te compenseren en is 
daarmee duidelijk onvoldoende; dringt erop aan dat het nieuwe beleidsterrein 
Europese strategische investeringen wordt opgenomen in het InvestEU-programma, 
dat belangrijke investeringskansen biedt voor duurzame en veilige 
vervoersinfrastructuur, mobiliteitsoplossingen en -hulpmiddelen en voor de inzet 
van innovatieve technologieën die bijdragen tot grotere economische, territoriale en 
sociale cohesie en de effecten en de meerwaarde van de financiële steun van de EU 
zo groot mogelijk maken; herhaalt dat het InvestEU-programma een centraal 
element moet zijn bij de ondersteuning van verrichtingen ter bevordering van 
innovatief, digitaal en duurzaam toerisme;

3. [02 03 01] wijst andermaal op de cruciale rol van de Connecting Europe Facility 
(CEF) bij het bevorderen van de ontwikkeling van een hoogwaardig trans-Europees 
netwerk (TEN-T) dat duurzaam, veilig, multimodaal, interoperabel en onderling 
verbonden is op het gebied van de infrastructuur voor vervoer, energie en digitale 
diensten, alsook bij het bereiken van de doelstellingen van de Green Deal, het 
bevorderen van slimme en duurzame mobiliteit, met inbegrip van een toename van 
het vrachtvervoer per spoor en over de binnenwateren; acht het onaanvaardbaar dat 
de vastleggingen voor de digitale en de energiecomponent van de CEF drastisch 
worden verlaagd en dat de CEF-begroting ten opzichte van het oorspronkelijke 
voorstel van het Europees Parlement algemeen wordt verlaagd; 

acht het met name onaanvaardbaar dat de vastleggingskredieten voor de CEF 
Vervoer 2021-2027 na de Europese Raad van juli nu zelfs lager zullen zijn dan die 
van het MFK 2014-2020, en dat het standpunt van de Raad voorziet in een verlaging 
met 227,3 miljoen EUR ten opzichte van de ontwerpbegroting voor 2021, wat 
gezien de behoeften van de sector volstrekt onvoldoende zou zijn; dringt er daarom 
op aan dat de CEF-begroting in overeenstemming wordt gebracht met het standpunt 
van het Europees Parlement over het MFK1; herinnert eraan dat bij de planning van 
de uitgaven van de CEF op korte, middellange en lange termijn rekening moet 
worden gehouden met een resultaatgerichte aanpak en moet worden gestreefd naar 
Europese meerwaarde, onder meer door middel van synergieën tussen sectoren zoals 
vervoer, energie, toerisme en digitalisering;

4. [02 03 01] betreurt ten zeerste de conclusies van de Raad waarover de lidstaten op 
21 juli 2020 overeenstemming hebben bereikt en waarin 1,384 miljard EUR uit de 
algemene begroting van de CEF vooraf wordt toegewezen aan de voltooiing van 
ontbrekende belangrijke grensoverschrijdende spoorwegverbindingen tussen 
cohesielanden; herinnert eraan dat de financiering van de CEF gebaseerd is op het 
concurrentievermogen van projecten voor de EU-27 en niet uitsluitend voor de 

1 17,746 miljard EUR voor 2021-2027 in prijzen van 2018 (gemiddeld 2,542 miljard EUR 
per jaar).
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cohesielanden bestemd is, zodat het niet mogelijk is vooraf middelen toe te wijzen 
aan een specifiek project van een beperkt aantal lidstaten; verzoekt het Parlement 
zijn standpunt te bevestigen en het volledige bedrag van de CEF aan de EU-27 toe 
te wijzen;

5. [02 10 01] neemt kennis van de lichte verhoging van de begroting van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) 
voor 2021, maar betreurt dat de in het standpunt van de Raad voorziene toewijzing 
lager is dan het bedrag dat in de ontwerpbegroting wordt voorgesteld; herhaalt dat 
EASA is aangemerkt als een agentschap dat verband houdt met “Europese 
strategische investeringen” en dat het in 2018 belangrijke nieuwe kerntaken heeft 
gekregen; herinnert aan de sterke prestaties en investeringen van middelen van 
EASA in het kader van de “Green Deal” (bijvoorbeeld het programma van EASA 
voor een milieukeur) en het sanitair crisisbeheer in 2020, in het kader waarvan het 
Protocol voor de bescherming van de gezondheid in de luchtvaart in nauwe 
samenwerking met ECDC tot stand werd gebracht met het oog op het herstel van 
veilige vluchtuitvoeringen binnen de EU en wereldwijd; 

herinnert aan de inspanningen van EASA, met name zijn activiteiten voor een groen 
herstel van de luchtvaartsector in de EU, met inbegrip van de vernieuwing van de 
vloot van luchtvaartmaatschappijen met vliegtuigen die aan de hoogste eisen inzake 
milieucertificering voldoen; herinnert ook aan het belang van het luchtvervoer en de 
bijbehorende infrastructuur (zoals luchthavens) voor het waarborgen van de 
interoperabiliteit met andere vervoersmiddelen, met name met het spoor, en de 
meerwaarde daarvan voor de verbindingen met langeafstandsdiensten en diensten 
naar perifere regio’s, gebieden en eilanden; vraagt daarom dat de begroting van het 
agentschap voor 2021 wordt verhoogd met 16,45 % ten opzichte van 2020 en dat de 
daaropvolgende verhogingen in het volgende MFK worden bevestigd om het EASA 
te kunnen versterken, onder meer met het oog op de geleidelijke bevordering van 
het initiatief voor één gemeenschappelijk Europees luchtruim;

6. [02 10 02] neemt met voldoening kennis van de aanzienlijke verhoging van de 
begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor 
2021; vraagt dat de daaropvolgende verhogingen in het volgende MFK worden 
bevestigd om het EMSA te versterken;

7. [02 10 03] betreurt dat de begroting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie 
(ERA) voor 2021 is verlaagd, terwijl zijn rol van cruciaal belang is voor een 
duurzame verschuiving van de weg naar het spoor en vooruitgang bij de 
totstandbrenging van één Europese spoorwegruimte; merkt op dat die verlaging des 
te betreurenswaardiger is omdat 2021 het Europees Jaar van de spoorwegen zal zijn; 
vraagt daarom dat de begroting van het ERA ten minste op het niveau van 2020, 
d.w.z. 27,44 miljoen EUR, wordt gehandhaafd en dat de in de ontwerpbegroting 
voor de volgende jaren geplande procentuele stijging boven die grens wordt 
toegepast; is verheugd dat de Commissie een aanbesteding heeft uitgeschreven voor 
een proefproject voor de herinvoering van grensoverschrijdende nachttreinen; 
spoort de Commissie ertoe aan de herinvoering van comfortabele Europese 
nachttreinen verder te bevorderen als mogelijk en duurzaam alternatief voor 
korteafstandsvluchten en langeafstandsreizen per auto;
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8. [05 05 03] betreurt de sterke daling van de bijdrage uit het Cohesiefonds voor de 
CEF op het gebied van vervoer (18,9 % minder voor vastleggingskredieten); vraagt 
dat de bijdrage weer op het niveau van 2020 wordt gebracht om rekening te houden 
met de cruciale rol die het vervoersbeleid en de investeringen van de Unie spelen 
bij het bevorderen en versterken van territoriale, sociale en economische cohesie in 
de Unie; is van mening dat bij de door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF) gefinancierde vervoersprojecten 
voorrang moet worden gegeven aan de ontwikkeling en voltooiing van het kern- en 
uitgebreide TEN-T-netwerk;

9. [09 03 01] benadrukt het belang van de noodzakelijke investeringen voor de 
vervoerssector in het kader van het Fonds voor een rechtvaardige transitie om te 
zorgen voor een eerlijke, inclusieve en sociaal aanvaardbare transitie naar 
klimaatneutraliteit, waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten; benadrukt dat 
steun moet worden verleend voor het bij- en omscholen van werknemers en 
werkzoekenden in de vervoerssector, productieve en duurzame investeringen in 
kleine en middelgrote ondernemingen, en investeringen in slimme en duurzame 
mobiliteit, alsmede milieuvriendelijke vervoersinfrastructuur; betreurt echter ten 
zeerste de op het MFK en het herstelinstrument voor de Europese Unie 
voorgestelde bezuinigingen voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie die de 
Raad onlangs heeft goedgekeurd en die gevolgen kunnen hebben voor de 
begroting voor 2021;

10. [13 04 01] betreurt ten zeerste dat het nieuwe voorstel van de Commissie voor het 
MFK voorziet in een verlaging met 75 % van de vastleggingen voor militaire 
mobiliteit binnen de vervoerspijler, die tot doel heeft tweeërlei gebruik van de 
vervoersinfrastructuur mogelijk te maken voor delen van de TEN-T-netwerken met 
het oog op betere civiele en militaire mobiliteit; deze verlaging beperkt deze nieuwe 
beleidsdoelstelling van de Unie de facto tot louter symbolische acties; dringt erop 
aan dat het oorspronkelijke niveau wordt hersteld en dat het niveau van de 
vastleggingen voor 2021 dienovereenkomstig wordt vastgesteld;

11. [nieuw] betreurt dat de Commissie niet bereid is een specifieke toewijzing en een 
specifiek programma voor duurzaam toerisme op Europees niveau tot stand te 
brengen, met inbegrip van een begrotingstoewijzing van 300 miljoen EUR, zoals 
het Europees Parlement herhaaldelijk en regelmatig heeft gevraagd; herhaalt dat er 
een nieuw begrotingsonderdeel moet worden gecreëerd om rekening te houden met 
deze sector, die sterk is verbonden met vervoer, zwaar is getroffen door de 
COVID-19-crisis en van groot belang is voor de economie, het 
concurrentievermogen, de werkgelegenheid en de sociale ontwikkeling van de EU;

12. wijst er nogmaals op dat het belangrijk is dat er een eenvoudiger, efficiënter stelsel 
van eigen middelen komt, dat het aandeel van de op het bni gebaseerde bijdragen 
aanzienlijk kan terugdringen en een adequate en resultaatgerichte financiering van 
de uitgaven van de Unie kan waarborgen;

13. wijst er nogmaals op dat Europese partnerschappen een belangrijke rol kunnen 
spelen ter verbetering van de prestaties en de veiligheid van de vervoerssector en ter 



PE654.050v03-00 6/8 AD\1215388NL.docx

NL

vermindering van de emissies van het vervoer door middel van technologische 
vooruitgang en regels; wijst erop dat EU-financieringsprogramma’s zoals Horizon 
Europa een sleutelrol kunnen spelen bij het bevorderen van partnerschappen met 
EU-landen, de particuliere sector, stichtingen en andere belanghebbenden; dringt 
erop aan dat dergelijke initiatieven, zoals de oprichting van een Europees 
partnerschap voor de maritieme sector, adequate financiering ontvangen om tot de 
verwezenlijking van deze doelstellingen bij te dragen; betreurt echter ten zeerste de 
op het MFK en het herstelinstrument voor de Europese Unie voorgestelde 
bezuinigingen voor het onderzoeksprogramma in het kader van Horizon Europa die 
de Raad onlangs heeft goedgekeurd en die gevolgen kunnen hebben voor de 
begroting voor 2021;

14. wijst erop dat overheidsinvesteringen in infrastructuur bijzonder gevoelig zijn voor 
fraude; onderstreept dat het belangrijk is transparante openbare 
aanbestedingsprocedures te waarborgen voor door de EU gefinancierde, 
grootschalige vervoersinfrastructuurprojecten; 

15. onderstreept dat vervoer van lage kwaliteit bijdraagt tot ernstige onderinvestering, 
regionale verschillen en lacunes op het gebied van inclusie die het 
ondernemingsklimaat ongunstig beïnvloeden en de inspanningen op het gebied van 
cohesie in gevaar brengen; dringt er daarom op aan dat vooral wordt geïnvesteerd 
in gebieden waar de vervoersinfrastructuur zich in een precaire toestand bevindt; 
benadrukt dat onderontwikkeling van de infrastructuur vaak wordt veroorzaakt door 
een gebrek aan lokale institutionele capaciteit en dat investeringen daarom gepaard 
moeten gaan met aanzienlijke technische bijstand en toezicht door de EU;

16. stelt met bezorgdheid vast dat de middelen ontbreken om de inspanningen op te 
voeren voor de voltooiing van het uitgebreide netwerk, dat een fundamentele 
sociaal-economische waarde heeft, met name voor de perifere gebieden waar 
verbetering van de mobiliteit een van de belangrijkste factoren is om ontvolking en 
economische achteruitgang te voorkomen;

17. benadrukt dat efficiënter gebruik moet worden gemaakt van de toegewezen 
middelen om de sectoren vervoer en toerisme te stimuleren en te ontwikkelen, en 
dat de bureaucratie aanzienlijk moet worden teruggedrongen om de kosten en 
termijnen van de uitvoering voor het nog steeds onvolledige Europese 
infrastructuurnetwerk te beperken.
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