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FÖRSLAG

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

 
A. Unionens transportsektor är av avgörande betydelse för unionens ekonomiska, 

sociala och miljömässiga utveckling och dess hållbarhet samt för att säkerställa 
territoriell tillgänglighet och konnektivitet för alla regioner i unionen, med särskild 
uppmärksamhet på randområden, landsbygdsområden, öar och yttersta 
randområden.

B. Transporter kommer att vara avgörande för att uppnå klimatneutralitet senast 
2050, och alla betydelsefulla bidrag från transportsektorn till detta mål kommer att 
kräva enorma offentliga och privata sektorsspecifika finansiella investeringar på 
EU-nivå och nationell nivå för att påskynda omställningen till hållbar, säker, 
smart, driftskompatibel och multimodal mobilitet.

C. Transport- och turismsektorerna är bland de sektorer som drabbats hårdast av den 
aktuella covid-19-krisen. Transporter har visat sig vara avgörande för att förse 
unionens befolkning med alla nödvändiga varor, inbegripet medicinsk och sanitär 
utrustning, under krisen. Återhämtningen inom transport- och turismsektorerna är 
avgörande för att EU:s inre marknad ska fungera väl, liksom för konnektivitet och 
konkurrenskraft i EU, även i avlägsna och glesbefolkade områden.

D. Enligt vissa uppskattningar kommer transportsektorn att drabbas av en av de 
största förlusterna i det reala bruttoförädlingsvärdet under 2020 (ca 20 %), och 
vissa transportslag är särskilt utsatta, t.ex. luftfarten som beräknas nå en förlust på 
60 % av passagerarna för hela 2020. Enligt uppskattningarna kommer ekosystemet 
för turism att drabbas av de största förlusterna av eget kapital under 2020 (ca 171 
miljarder, 26,4 % av de totala förlusterna av ekosystem) viket motsvarar 22 % av 
investeringsbehoven.

E. Det är viktigt att säkerställa att EU-medborgarna inte drabbas av de ökade 
transportkostnaderna till följd av covid-19-krisen.

1. Europaparlamentet noterar med viss oro att åtagandebemyndigandena för Next 
Generation EU som inkomster avsatta för särskilda ändamål i 2021 års budget 
uppgår till 211 miljarder EUR. Detta belopp motsvarar 126 % av de normala 
åtagandebemyndigandena i unionens budget som inte omfattas av samma grad av 
parlamentarisk kontroll. 

2. Europaparlamentet beklagar djupt den mycket stora minskningen av bidraget från 
Next Generation EU till InvestEU-programmet från 30,3 miljarder EUR till 5,6 
miljarder EUR i nästa fleråriga budgetram, såsom Europeiska rådets möte föreslog 
i juli. Parlamentet anser att rådets förslag att öka den årliga budgeten för 2021 för 
InvestEU-programmet med 551 miljoner EUR på denna budgetpost därför inte på 
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långa vägar kompenserar för den dramatiska minskningen av det förväntade 
bidraget från Next Generation EU på 9,645 miljarder EUR till InvestEU-
programmet för 2021 och därmed är uppenbart otillräckligt. Parlamentet insisterar 
på att man i InvestEU-programmet införlivar det nya politikområdet strategiska 
europeiska investeringar, som omfattar viktiga investeringsmöjligheter för hållbar 
och säker transportinfrastruktur, mobilitetslösningar och utrustning samt för 
spridning av innovativ teknik, och därmed bidrar till större ekonomisk, territoriell 
och social sammanhållning och maximerar effekterna och mervärdet av EU:s 
finansieringsstöd. Parlamentet upprepar att InvestEU-programmet bör spela en 
avgörande roll i förbindelse med stödet till insatser som främjar en innovativ, 
digital och hållbar turistnäring.

3. [02 03 01] Europaparlamentet upprepar den avgörande roll som Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE) spelar för att främja utvecklingen av ett 
högpresterande transeuropeiskt nät (TEN-T) som är hållbart, säkert, multimodalt, 
driftskompatibelt och sammanlänkat på områdena infrastruktur för transport, 
energi och digitala tjänster samt för att uppnå målen i den gröna given, främja 
smart och hållbar rörlighet, inbegripet en ökning av godstransporterna på järnväg 
och inre vattenvägar. Parlamentet anser att de drastiska minskningarna av 
åtagandena för energi- och digitaliseringsområdena inom FSE och den globala 
minskningen av FSE:s budget jämfört med Europaparlamentets ursprungliga 
förslag är oacceptabla. 

Parlamentet anser att det är helt oacceptabelt att åtagandebemyndigandena för FSE 
Transport 2021–2027, till följd av Europeiska rådets möte i juli, nu kommer att 
vara lägre än beloppet i den fleråriga budgetramen 2014–2020, och att rådets 
ståndpunkt omfattar en nedskärning på 227,3 miljoner EUR jämfört med 
budgetförslaget för 2021, vilket skulle vara helt otillräckligt med tanke på sektorns 
behov. Parlamentet kräver därför en budget för FSE i linje med 
Europaparlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen1. Parlamentet 
påminner om att man i FSE:s utgiftsplanering på kort, medellång och lång sikt bör 
beakta en resultatinriktad strategi och sträva efter ett europeiskt mervärde, bland 
annat genom synergier mellan sektorer såsom transport, energi, turism och 
digitalisering.

4. [02 03 01] Europaparlamentet beklagar djupt rådets slutsatser som 
medlemsstaterna enades om den 21 juli 2020 och som på förhand avsatte 1 384 
miljoner EUR från det allmänna anslaget till FSE till fullbordandet av de stora 
gränsöverskridande järnvägsförbindelser som saknas mellan 
sammanhållningsländerna. Parlamentet påminner om att finansieringen till FSE 
baseras på projektens konkurrenskraft för EU-27 och att den inte enbart är avsedd 
för sammanhållningsländerna, och att det därför inte är möjligt att på förhand 
tilldela medel till ett specifikt projekt i ett begränsat antal medlemsstater. 
Parlamentet uppmanar parlamentet att bekräfta sin ståndpunkt om tilldelningen av 
hela FSE-beloppet för EU-27.

1 17,746 miljarder EUR för 2021–2027 i 2018 års priser (i genomsnitt 2,542 miljarder EUR 
per år).
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5. [02 10 01] Europaparlamentet noterar den lätta ökningen av budgeten för 2021 för 
Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa), men beklagar att anslaget i 
rådets ståndpunkt är lägre än anslaget i budgetförslaget. Parlamentet upprepar att 
Easa klassificeras som en europeisk byrå för strategiska investeringar, som 2018 
fick betydande nya kärnuppgifter. Parlamentet påminner om Easas goda resultat 
och dess investeringar inom ramen för den ”gröna given” (t.ex. Easas 
miljömärkningsprogram) och den sanitära krishanteringen under 2020 som ledde 
till protokollet för hälsa inom luftfarten, i nära samordning med ECDC, så att 
säkra lufttransporter ska kunna återställas inom EU och globalt. 

Parlamentet påminner om Easas insatser, närmare bestämt dess verksamhet för 
grön återhämtning inom EU:s luftfartsindustri, inbegripet förnyelse av 
flygbolagens flygplansflottor med flygplan som uppfyller de högsta 
certifieringskraven på miljöområdet. Parlamentet påminner också om luftfartens 
och dess infrastrukturers (t.ex. flygplatser) betydelse för att säkerställa 
driftskompatibilitet med andra transportmedel, särskilt med järnväg, och dess 
mervärde i fråga om konnektivitet, med långdistansförbindelser och tjänster till 
perifera regioner, territorier och öar. Parlamentet begär därför en ökning med 
16,45 % av byråns budget för 2021 jämfört med 2020, och kräver att de 
efterföljande ökningarna bekräftas i nästa fleråriga budgetram för att möjliggöra 
ett starkare Easa, bland annat i syfte att stegvis föra initiativet om ett gemensamt 
europeiskt luftrum framåt.

6. [02 10 02] Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse den betydande 
ökningen av Europeiska sjösäkerhetsbyråns (Emsa) budget för 2021. Parlamentet 
begär att de efterföljande ökningarna bekräftas i nästa fleråriga budgetram för att 
stärka Emsa.

7. [02 10 03] Europaparlamentet beklagar minskningen av budgeten för 2021 för 
Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA), vars roll är avgörande för att uppnå en 
varaktig övergång från väg till järnväg och framsteg i arbetet med att inrätta ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde. Parlamentet konstaterar att en sådan 
minskning är särskilt olycklig eftersom 2021 kommer att vara det europeiska 
järnvägsåret. Parlamentet begär därför att ERA:s budget åtminstone ska ligga kvar 
på 2020 års nivå på 27,44 miljoner EUR och att den procentuella ökning som 
planeras i budgetförslaget för de kommande åren ska tillämpas över denna gräns. 
Parlamentet gläder sig över att kommissionen har inlett ett anbudsförfarande för ett 
pilotprojekt om att återinföra gränsöverskridande nattåg. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ytterligare främja bekväma europeiska nattåg som ett möjligt 
och hållbart alternativ till kortdistansflygningar och långdistansbilresor.

8. [05 05 03] Europaparlamentet beklagar den kraftiga minskningen av 
Sammanhållningsfondens bidrag till FSE på transportområdet (18,9 % mindre för 
åtagandebemyndiganden). Parlamentet begär att bidraget återinförs på 2020 års 
nivå för att återspegla den avgörande roll som unionens transportpolitik och 
investeringar spelar för att främja och stärka den territoriella, sociala och 
ekonomiska sammanhållningen i unionen. Parlamentet anser att transportprojekt 
som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
Sammanhållningsfonden måste prioritera utveckling och slutförande av TEN-T:s 
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stomnät och övergripande nät.

9. [09 03 01] Europaparlamentet framhåller vikten av de investeringar som är 
nödvändiga för transportsektorn inom ramen för Fonden för en rättvis omställning 
för att säkerställa en rättvis, inkluderande och socialt godtagbar omställning till 
klimatneutralitet, där ingen hamnar på efterkälken. Parlamentet betonar behovet av 
att stödja kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare och arbetssökande 
inom transportsektorn, produktiva och hållbara investeringar i små och medelstora 
företag och investeringar i smart och hållbar rörlighet samt miljövänlig 
transportinfrastruktur. Parlamentet beklagar dock djupt de föreslagna 
nedskärningarna av den fleråriga budgetramen och Next Generation EU för 
Fonden för en rättvis omställning som nyligen antogs av rådet och som kan 
påverka budgeten för 2021.

10. [13 04 01] Europaparlamentet beklagar djupt att den nya kommissionens förslag 
till flerårig budgetram förutser en minskning med 75 % av åtagandena för militär 
mobilitet inom transportpelaren, som syftar till att anpassa delar av TEN-T-näten 
till en dubbel användning av transportinfrastrukturen i syfte att förbättra både civil 
och militär mobilitet. Denna minskning begränsar i själva verket detta nya 
politiska mål för unionen till rent symboliska åtgärder. Parlamentet begär att den 
ursprungliga nivån återställs och att nivån på åtagandena för 2021 fastställs i 
enlighet med detta.

11. [ny] Europaparlamentet beklagar kommissionens ovilja att skapa ett särskilt anslag 
och ett särskilt program för hållbar turism på europeisk nivå, med en budget på 
300 miljoner EUR, vilket parlamentet upprepade gånger och regelbundet begärt. 
Parlamentet upprepar behovet av att inrätta en ny budgetpost för att ta hänsyn till 
en sektor som har starka kopplingar till transporter, som har drabbats hårt av 
covid-19-krisen och som är mycket viktig för EU:s ekonomi, konkurrenskraft, 
sysselsättning och sociala utveckling.

12. Europaparlamentet upprepar vikten av ett enklare och mer effektivt system för 
egna medel som avsevärt kan minska andelen av de BNI-baserade bidragen och 
garantera en tillräcklig finansiering av unionens utgifter.

13. Europaparlamentet upprepar den viktiga roll som de europeiska partnerskapen kan 
spela för att förbättra transportsektorns prestation och säkerhet och för att främja 
minskade transportutsläpp baserat på tekniska framsteg och regler. Parlamentet 
påpekar att EU:s finansieringsprogram såsom Horisont Europa skulle kunna spela 
en nyckelroll när det gäller att främja partnerskap med EU-länder, den privata 
sektorn, stiftelser och andra intressenter. Parlamentet begär att sådana initiativ – 
till exempel inrättandet av ett europeiskt partnerskap för sjöfartssektorn – ges 
tillräcklig finansiering så att de kan bidra till dessa mål. Parlamentet beklagar dock 
djupt de föreslagna nedskärningarna av den fleråriga budgetramen och Next 
Generation EU för Horisont Europas forskningsprogram som nyligen antogs av 
rådet och som kan påverka budgeten för 2021.

14. Europaparlamentet påminner om att offentliga investeringar i infrastruktur är 
särskilt sårbara för bedrägeri. Parlamentet betonar vikten av att garantera ett 
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transparent och konkurrensutsatt anbudsförfarande för storskaliga 
transportinfrastrukturprojekt som finansieras av EU. 

15. Europaparlamentet understryker att dålig transportkvalitet bidrar till allvarliga 
underinvesteringar, regionala skillnader och integrationsklyftor som påverkar 
företagsklimatet negativt och äventyrar sammanhållningsinsatserna. Parlamentet 
insisterar därför på att investeringar särskilt behövs i områden där 
transportinfrastrukturen är i ett sårbart skick. Parlamentet betonar att 
underutveckling av infrastruktur ofta orsakas av dålig lokal institutionell kapacitet 
och att investeringarna därför bör åtföljas av omfattande tekniskt bistånd och 
övervakning från EU:s sida.

16. Europaparlamentet noterar med oro bristen på resurser för att öka insatserna för att 
fullborda det övergripande nätet, som har ett grundläggande samhällsekonomiskt 
värde, särskilt för perifera områden där förbättrad mobilitet är en av de viktigaste 
faktorerna för att undvika avfolkning och ekonomisk nedgång,

17. Europaparlamentet betonar behovet av att rationalisera användningen av de 
anslagna resurserna för att främja och utveckla transport- och turismsektorerna, 
samt behovet av att främja en kraftig minskning av byråkratin för att minska 
genomförandetiderna och kostnaderna för det europeiska infrastrukturnätet, som 
fortfarande är ofullständigt.
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