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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 transportsektoren er helt afgørende for Unionens økonomiske og 
sociale udvikling og samhørighed og for at sikre mobilitet, tilgængelighed og 
konnektivitet for alle borgere og alle regioner, navnlig regionerne i EU's yderste 
periferi, som er stærkt afhængige af luft- og søforbindelser;

B. der henviser til, at mobilitet er en ret for alle EU-borgere, og at der er brug for en 
indsats for at sikre, at den ikke går hen og bliver en luksus, samtidig med at vi 
anerkender, at der ikke findes nogen universalløsning, og at alles behov og præferencer 
skal respekteres; der henviser til, at transportfattigdom er en realitet for mange 
mennesker, som påvirker deres socioøkonomiske status negativt, og at der er behov for 
effektive politikker for at bekæmpe dette;

C. der henviser til, at de nuværende transport-, rejse- og turismesektorer udgør en vigtig 
del af EU's økonomi, både hvad angår deres bidrag til BNP og antallet af mennesker, de 
beskæftiger; der henviser til, at de også skaber store omkostninger for samfundet i form 
af eksterne omkostninger1, såsom klimaforandringer, støj og luftforurening, 
trafikpropper, ulykker og skader på dyr og planters levesteder;

D. der henviser til, at transportsektoren tegner sig for en fjerdedel af emissionerne i EU og 
skal bidrage væsentligt til bestræbelserne på at opnå klimaneutralitet i hele Unionen 
senest i 2050 og sikre opfyldelsen af de mellemliggende mål, der er fastsat i EU-
lovgivningen;

E. der henviser til, at dele af transportsektoren oplever mangel på arbejdskraft, og at 
arbejds- og sikkerhedsforholdene i nogle tilfælde skal forbedres;

F. der henviser til, at transport er en nøglesektor i den retfærdige, digitale og grønne 
omstilling, og at det for ikke at lade nogen i stikken er afgørende at sikre, at transport er 
økonomisk overkommelig for alle og respekterer princippet om teknologineutralitet; der 
henviser til, at bæredygtig transport også kan øge den økonomiske konkurrenceevne i 
EU;

G. der henviser til, at strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet fastsætter klare mål 
for skift i transportformer, navnlig i retning af jernbaner, inden 2030 og 2050; der 
henviser til, at opfyldelsen af disse mål er vigtig for, at transportsektoren kan bidrage til 
opfyldelsen af Unionens emissionsreduktionsmål, som er fastsat i den europæiske 
klimalov2;

1 Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport, Essen, H., Fiorello, D., El Beyrouty, K., 
et al., Handbook on the external costs of transport: version 2019 – 1.1, Publikationskontoret, 2020, 
https://data.europa.eu/doi/10.2832/51388.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 af 30. juni 2021 om fastlæggelse af rammerne for 
at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 ("den europæiske 
klimalov") (EUT L 243 af 9.7.2021, s. 1).

https://data.europa.eu/doi/10.2832/51388
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H. der henviser til, at den sociale klimafond har en vigtig rolle at spille med hensyn til at 
gøre transportsystemet mere bæredygtigt og tilgængeligt, og navnlig med hensyn til at 
gøre kulstoffri og kulstoffattig mobilitet mere økonomisk overkommelig for fattige og 
sårbare transportbrugere;

I. der henviser til, at byer som forbindelsespunkter er nøglekomponenter i det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T), rygraden i det fælles europæiske 
transportområde og helt afgørende for et velfungerende indre marked;

J. der henviser til, at Kommissionen har forelagt et forslag om revision af forordning (EU) 
nr. 1315/20133 med henblik på at opbygge et bæredygtigt og effektivt TEN-T af høj 
kvalitet;

K. der henviser til, at der i lyset af konsekvenserne af den aktuelle energikrise, den 
stigende inflation, de fortsatte udfordringer, der skyldes Ruslands krig mod Ukraine og 
de forventede følger heraf for alle husstande, og navnlig for lavindkomsthusstande, er 
behov for en hurtig indsats for at reducere forbruget af fossile brændstoffer og gå over 
til et intelligent, bæredygtigt og modstandsdygtigt transportsystem og samtidig 
anerkende teknologineutralitet som det styrende princip for dekarboniseringsindsatsen 
under hensyntagen til de sociale konsekvenser såsom stigende arbejdsløshed, 
transportfattigdom og sociale uligheder;

L. der henviser til, at særlig finansiering til bæredygtig mobilitet i landdistrikterne er helt 
afgørende i betragtning af dekarboniseringsindsatsen og for at forebygge 
transportfattigdom, som også er steget i byområder og bynære områder;

M. der henviser til, at transport- og turismesektorerne og virksomhederne heri er blandt 
dem, der er blevet hårdest ramt af flere på hinanden følgende kriser, f.eks. Ruslands 
ulovlige og uberettigede krig mod Ukraine og covid-19-pandemien, som kræver en 
koordineret reaktion på EU-plan understøttet af tilstrækkelige budgetmidler; der 
henviser til, at transport navnlig har vist sig at være en afgørende livline for Ukraine; 
der henviser til, at Ruslands aggressionskrig mod Ukraine understreger, at EU's 
transportnet ikke kan betragtes isoleret;

N. der henviser til, at højere brændstofomkostninger har en direkte indvirkning på prisen 
på varer og tjenesteydelser og på genopretningen af transport- og turismesektorerne 
efter covid-19-pandemien og andre nylige udfordringer;

O. der henviser til, at turisme er en vigtig sektor i EU's økonomi, i særdeleshed i visse 
regioner; der henviser til, at moderniseringen af sektoren, navnlig gennem et skift til 
mere bæredygtige modeller såsom langtidsturisme eller økoturisme, er presserende og 
vil forbedre kvaliteten af job i sektoren4;

3 Kommissionens forslag af 14. december 2021 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens 
retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, om ændring af forordning (EU) 2021/1153 og 
forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1315/2013 (COM(2021)0812).
4 Studie udført for Transport- og Turismeudvalget – "Overtourism: impact and possible policy responses", 
Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Unionens Interne Politikker, Temaafdeling B — Struktur- og 
Samhørighedspolitik, 15. oktober 2018: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf.
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P. der henviser til, at skiftet til bæredygtig mobilitet også kan skabe arbejdspladser; der 
henviser til, at udfordringen stadig er at håndtere denne omstilling for at sikre 
retfærdighed, og at ingen lades i stikken;

Q. der henviser til, at Europa er et af de mest urbaniserede områder i verden5 med en 
enorm mangfoldighed af mindre og større byer, som er betydningsfulde knudepunkter 
for økonomisk og social aktivitet;

R. der henviser til, at den øvrige verden ofte ser op til europæiske storbyer, når det gælder 
byplanlægning og livskvalitet, og betragter dem som attraktive steder at besøge og bo, 
studere, arbejde og drive forretning i, med mobilitet og transport som centrale 
drivkræfter;

S. der henviser til, at mange europæiske storbyer er førende på verdensplan, når det gælder 
transportinnovation, bæredygtig bytrafikplanlægning og gennemførelse af ambitiøse 
klima- og trafiksikkerhedsmål;

T. der henviser til, at dekarbonisering, rensning, digitalisering og modernisering af 
mobiliteten i byerne kræver betydelige bestræbelser på at udvikle og afprøve nye 
løsninger samt investeringer i kulstoffri og kulstoffattige mobile aktiver og 
infrastrukturer;

U. der henviser til, at Ruslands krig mod Ukraine har blotlagt EU's alvorlige mangel på 
beredskab inden for militær mobilitet;

1. bifalder Kommissionens forskellige lovgivningsforslag om transport og infrastruktur, 
navnlig vedrørende den digitale og grønne omstilling, sammenkobling, samhørighed, 
sikkerhed og effektivitet; gentager, at der er behov for tilstrækkelige midler til at sikre, 
at disse politikker bliver en succes, navnlig hvad angår EU's regioner i den yderste 
periferi på grund af deres afsides beliggenhed og afhængighed af luft- og 
søtransportforbindelser;

2. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at foretage en økonomisk og social 
vurdering af indvirkningen af Ruslands ulovlige og uberettigede angrebskrig mod 
Ukraine på alle transportformer og på turismesektoren på EU-markedet; opfordrer 
endvidere Kommissionen til hurtigt at yde støtte, hvor det er nødvendigt, herunder 
gennem yderligere lovgivningsmæssige og/eller finansielle foranstaltninger inden for 
den flerårige finansielle ramme (FFR), med henblik på at afbøde de negative virkninger 
og samtidig sikre lige konkurrencevilkår mellem og inden for transportformer og sørge 
for, at de europæiske transport- og turismesektorer kan fungere gnidningsløst;

3. opfordrer Kommissionen til at blive ved med at undersøge måder, hvorpå man kan 
understøtte transport af passagerer eller varer til og fra Ukraine og dets nabolande i EU, 
og til at yde de nødvendige nødhjælpsforanstaltninger;

4. understreger, at tilstrækkelige investeringer i forskning og udvikling og incitamenter til 
intelligente teknologier og nul- og lavemissionsteknologier samt bæredygtige, 

5 70,9 % af befolkningen i Europa bor i byområder: Se https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-
news/-/edn-20200207-1.
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alternative brændstoffer og tilhørende infrastruktur, idet teknologineutralitet og skifte i 
transportformer respekteres, er afgørende for at sikre, at transporten bidrager til, at der 
opnås klimaneutralitet senest i 2050 i overensstemmelse med den europæiske klimalov 
og den europæiske grønne pagt; understreger, at det er nødvendigt at gøre disse 
teknologier tilgængelige, effektive og økonomisk overkommelige for alle, og bemærker, 
at de vil bidrage til sektorens genopretning efter covid-19-pandemien og andre 
udfordringer; påpeger, at alle transportinfrastrukturprojekter, der finansieres over EU-
budgettet, skal være i overensstemmelse med klimamålene og de socioøkonomiske mål 
og i overensstemmelse med direktiv (EU) 2021/11876 for at sikre fortsatte fremskridt 
hen imod klimaneutralitet, energieffektivitet og en cirkulær økonomi; bemærker, at der 
for at maksimere de miljømæssige fordele ved offentlig transport bør være udbredt og 
tilgængelig adgang til denne tjenesteydelse; noterer sig erfaringerne i visse byer, 
regioner og medlemsstater, hvor denne tjenesteydelse er blevet tilbudt gratis, til nedsat 
pris eller næsten gratis;

5. understreger, at Unionens budget for 2024 bør være i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 
samt med målene i den europæiske grønne pagt og den europæiske industristrategi og 
samtidig styrke EU's økonomi, støtte virksomheder, sikre arbejdspladser og fremme 
social inklusion og regional samhørighed; understreger navnlig vigtigheden af, at det 
afspejler den aktuelle geopolitiske situation og en hidtil uset høj inflation og de deraf 
følgende nye prioriteter og udfordringer i forbindelse med Ruslands ulovlige og 
uberettigede krig mod Ukraine med hensyn til humanitær bistand, konnektivitet med 
medlemmerne af Det Østlige Partnerskab og den fælles europæiske sikkerheds- og 
forsvarspolitik; understreger, at der skal ydes tilstrækkelig støtte til at opnå en retfærdig 
omstilling baseret på solidaritet og retfærdighed; henstiller, at transportprojekter 
vurderes med hensyn til deres indvirkning på relevante eksterne omkostninger;

6. gentager, at den grønne omstilling bør være retfærdig, inkluderende og 
ikkediskriminerende for at sikre, at borgerne og virksomhederne, herunder SMV'erne, 
og arbejdsstyrken i transportsektoren kan tilpasse sig denne omstilling, og for at støtte 
de mest berørte regioner og lokalsamfund; anmoder om, at der tages hensyn til særlige 
nationale forhold i processen, og at der lægges særlig vægt på regionerne i EU's yderste 
periferi på grund af deres afsides beliggenhed samt på at sikre en højere grad af 
samhørighed mellem medlemsstaterne;

7. understreger, at udviklingen af intelligent og multimodal mobilitet også har styrken til at 
gøre transportnettet mere bæredygtigt, modstandsdygtigt og effektivt; opfordrer i den 
forbindelse Kommissionen til at øge investeringerne i innovation, digitalisering og 
relateret opkvalificering og omskoling;

8. understreger, at de økonomiske, sociale og beskæftigelsesrelaterede udfordringer i 
transportsektoren som følge af pandemien og energikrisen har haft forskellige 
konsekvenser for medlemsstaterne, regionerne, virksomhederne og de sociale grupper, 
idet de mest sårbare er blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt; minder derfor om, at 
Unionens budget for 2024 vil spille en helt afgørende rolle med hensyn til at styrke 
Unionens økonomi og konkurrenceevne, og samtidig sikre, at ingen lades i stikken, og 

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/1187 af 7. juli 2021 om forenkling af foranstaltninger til 
fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T) (EUT L 258 af 20.7.2021, s. 1).
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fremme økonomisk, social og territorial sammenhængskraft; mener, at der bør tages 
hensyn til den sociale dimension i forbindelse med finansieringen af transport og 
turisme;

9. anerkender betydningen af uddannelse, opkvalificering og omskoling af arbejdstagere i 
transport- og turismesektorerne for at styrke den digitale omstilling og sikkerhed;

10. fremhæver behovet for at gøre transportsektoren mere attraktiv og afhjælpe manglen på 
arbejdskraft ved at fremme beskæftigelse af høj kvalitet med bedre sikkerheds- og 
arbejdsvilkår, hvilket også vil forbedre kvinders deltagelse;

11. gør igen opmærksom på den afgørende rolle, som Connecting Europe-faciliteten (CEF), 
herunder dens rammebevilling fra Samhørighedsfonden, spiller med hensyn til at 
fremme en rettidig færdiggørelse af TEN-T, hvor bæredygtige, sammenkoblede og sikre 
transportformer prioriteres med jernbanetransport som rygraden; mener, at finansiering 
af transportprojekter bør skabe europæisk merværdi og under ingen omstændigheder må 
bringe Unionens høje standarder og principper for miljøbeskyttelse i fare; mener, at den 
nuværende finansieringsramme ikke i tilstrækkelig grad afspejler Unionens behov og 
mål;

12. fremhæver, at færdiggørelsen af TEN-T vil fremme vækst og samhørighed og skabe job 
i hele Unionen, og at investeringsbehovet for TEN-T anslås til 500 mia. EUR for at 
færdiggøre hovednettet senest i 2030 og 1 500 mia. EUR for hele nettet senest i 2050; 
anerkender den strategiske værdi af TEN-T og CEF med hensyn til at opfylde nye mål, 
navnlig udvidelsen af TEN-T til de østlige nabolande og stærkere konnektivitet med 
EU's strategiske partnere, for så vidt angår EU's strategi for bæredygtig og intelligent 
mobilitet og komplementariteten mellem TEN-T og de transeuropæiske energinet 
(TEN-E);

13. finder det vigtigt, at der er gennemsigtighed i bogføringen af udgifter, som er knyttet til 
klimamål, f.eks. målet om at mindst 60 % af udgifterne inden for CEF's transportramme 
skal bidrage til klimamålene;

14. bemærker, at EU-midler, herunder potentielt CEF, kan støtte udviklingen af EuroVelo-
netværket;

15. beklager, at den nuværende FFR ikke øger rammebeløbet for CEF-transport og derfor 
ikke sender et stærkt signal om at tilskynde infrastrukturinvesteringer og om 
færdiggørelsen af TEN-T; bemærker endvidere, at FFR'en afspejler Unionens prioriteter 
på tidspunktet for dens vedtagelse i 2020; understreger, at den geopolitiske situation i 
Europa har ændret sig siden da, at der er behov for en yderligere tilpasning af FFR'en, 
og at EU's nye prioriteter bør parres med yderligere midler og ikke bør indføres på 
bekostning af andre transportprogrammer og -prioriteter;

16. bemærker den lille stigning i Samhørighedsfondens bidrag til CEF til transport i 2023, 
som desværre ikke er tilstrækkelig til at kompensere for det fald, der blev konstateret i 
2021, og den høje inflation, der forudses; anbefaler på det kraftigste at niveauet af 
denne finansiering forhøjes i overensstemmelse hermed fra 2024 for at sikre, at CEF 
kan bidrage effektivt til at nå de mål, der er opstillet for TEN-T;
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17. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre færdiggørelsen af TEN-T-
hovednettet til en central prioritet; understreger, at den rettidige færdiggørelse af TEN-
T-hovednettet er helt afgørende for færdiggørelsen af det udvidede og det samlede net;

18. understreger, at TEN-T er afhængigt af mobilitet i byerne for så vidt angår "første og 
sidste kilometer"-forbindelser for både passagerer og gods; er af den faste 
overbevisning, at storbyer og regioner skal spille en endnu større rolle i fremtidens 
TEN-T for at forbedre mobiliteten og transportstrømmene; mener, at dette kan opnås 
ved at sikre, at byknudepunkterne fungerer bedre inden for de overordnede rammer, og 
at de lokale myndigheder inddrages bedre i forvaltningen af TEN-T;

19. understreger vigtigheden af tilstrækkelig finansiering til genåbning, opførelse eller 
opgradering af grænseoverskridende jernbaneforbindelser, også på regionalt plan, samt 
til forbedring af udbuddet af rullende materiel, til fuld elektrificering af jernbanerne på 
hovednettet og til udrulning af European Rail Traffic Management System (ERTMS) 
senest i 2030; understreger, at denne proces har varet i mere end 20 år, og opfordrer 
medlemsstaterne til at forklare forsinkelserne i udrulningen af ERTMS og straks 
fremlægge nationale planer i denne henseende; mener, at fjernelse af sådanne 
flaskehalse og interoperabilitetsbegrænsninger sammen med gennemgående billetter er 
afgørende for at udnytte det fulde potentiale i internationale jernbanerejser i Europa og 
fremme samhørigheden;

20. minder om Kommissionens meddelelse af 12. maj 2022 om "solidaritetsbaner" mellem 
EU og Ukraine7, som skitserer en række udfordringer på transportinfrastrukturområdet, 
som EU og dets nabolande står over for; fremhæver vigtigheden af at tackle disse 
udfordringer med henblik på at støtte bl.a. den globale fødevaresikkerhed og 
genopretningen af den ukrainske økonomi; understreger, at Kommissionen i 
meddelelsen foreslog at foretage en vurdering af udvidelsen af TEN-T-korridorerne til 
partnere i de østlige nabolande;

21. bemærker, Kommissionens intention om at anvende CEF til at støtte interoperabilitets- 
og konnektivitetsprojekter, der forbinder EU's og Ukraines transportnet; anmoder om, at 
der oprettes en særskilt bevillingsramme for solidaritetsbaner mellem EU og CEF 
Ukraine inden for CEF-budgettet; understreger, at det er nødvendigt at øge det 
nuværende CEF-budget for perioden 2021-2027, og opfordrer Kommissionen til at 
oprette en yderligere budgetramme til "ekstern transport" i CEF III som led i den næste 
FFR med henblik på at øge samarbejdet med tredjelande, herunder om 
grænseoverskridende projekter;

22. fremhæver behovet for at forbedre EU's kapacitet til at vurdere og føre kontrol med 
ejerskab og investeringer inden for strategisk infrastruktur som et vigtigt aspekt i at 
garantere EU's og dets borgeres sikkerhed;

23. opfordrer Kommissionen til at finde og fremlægge løsninger med henblik på at øge 
budgetposten for militær mobilitet betydeligt for at styrke den europæiske sikkerhed og 
følgelig øge hele finansieringsrammen for transport betydeligt for at sikre, at alle 
prioriteter fortsat finansieres tilstrækkeligt; understreger, at udgifterne på dette område 

7 Meddelelse af 12. maj 2022 med titlen "En handlingsplan for solidaritetsbaner mellem EU og Ukraine for at 
lette Ukraines landbrugseksport og bilaterale handel med EU" (COM(2022)0217).
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bør rettes mod transportinfrastruktur til dobbelt anvendelse (civil og forsvarsmæssig); 

24. opfordrer Kommissionen til at medtage infrastruktur til militær mobilitet i TEN-T; 
understreger, at der også er behov for en yderligere indsats for at afdække huller og 
flaskehalse i den fysiske transportinfrastruktur i medlemsstaterne og for at mindske 
afstanden mellem TEN-T og EU's militære netværk gennem revisionen af TEN-T og 
ved at sikre midler til militær mobilitet under CEF til støtte for projekter med dobbelt 
anvendelse; mener, at fokus for den aktuelle indsats bør være at sikre, at infrastrukturen 
kan anvendes på den mest effektive måde, når militære styrker skal flyttes; opfordrer til 
en øget infrastrukturkapacitet og til at optimere dens anvendelse til både civile og 
militære formål; opfordrer derfor til en passende budgetramme, som opfylder de 
strategiske behov, herunder tilvejebringelse af stærkt modstandsdygtig infrastruktur, 
støtteteknologier og adgang til energi, og som giver militære styrker mulighed for at 
flytte betydelig kapacitet med meget kort varsel;

25. beklager nedskæringen af budgettet til militær mobilitet under CEF II-programmet for 
2021-2027 fra 5,9 mia. EUR som aftalt i 2020 til 1,69 mia. EUR; opfordrer til en hurtig 
forhøjelse af bevillingerne til militær mobilitet for at forbedre den dobbelte anvendelse 
af transportinfrastrukturen i hele Unionen;

26. beklager nedskæringen i finansieringen til InvestEU-programmet i forhold til 2022; 
beklager navnlig indvirkningen på de europæiske SMV'er, hvis finansieringskapacitet i 
øjeblikket reduceres betydeligt af den hidtil uset høje inflation og eftervirkningerne af 
covid-19-pandemien; understreger, at det er nødvendigt at forhøje bevillingen til 
InvestEU-programmet i 2024-budgettet i betragtning af dets rolle med hensyn til at 
fremme bæredygtig og sikker infrastruktur, som bør bidrage til strukturelt at overvinde 
den vanskelige socioøkonomiske situation, som EU befinder sig i; opfordrer til, at 
anvendelsen af EU-midler til offentlige investeringer i bæredygtig transportinfrastruktur 
forøges;

27. fremhæver betydningen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, de tilhørende nationale 
planer og deres rolle i den grønne omstilling til klimaneutralitet, den digitale omstilling, 
den territoriale, sociale og økonomiske samhørighed og konkurrenceevnen; beklager 
imidlertid manglen på fremskridt inden for vigtige transport- og infrastrukturprojekter; 
opfordrer Kommissionen til at fremskynde dens arbejde med at anvende de uudnyttede 
midler til prioriterede transportprojekter, navnlig projekter vedrørende 
jernbaneinfrastruktur og infrastruktur for alternative brændstoffer; anmoder endvidere 
om, at gennemførelsen af disse projekter afspejler den afgørende rolle, som 
transportpolitikken spiller med hensyn til at styrke den territoriale, sociale og 
økonomiske samhørighed i Unionen;

28. opfordrer Kommissionen til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger og mobilisere 
tilstrækkelige midler til at styrke transportsikkerheden, navnlig ved at forbedre 
vedligeholdelsen af infrastruktur, etablere sikre parkeringsområder og integrere 
trafiksikkerhed bedre i retningslinjerne for planer for bæredygtig bytrafik;

29. fremhæver betydningen af den sociale klimafond for at afbøde de negative sociale 
konsekvenser af at udvide emissionshandelen til også at omfatte bygge- og 
vejtransportsektoren, navnlig hvad angår energi- og transportfattigdom;
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30. opfordrer til, at der øremærkes midler til aktiv mobilitet inden for Unionens 
regionalfonde og til aktiv mobilitet inden for EU's finansieringsinstrumenter for 
transport og industri;

31. minder om vigtigheden af at sikre, at industrielle alliancer og de fællesforetagender, der 
er oprettet under Horisont Europas forsknings- og innovationsprogram for 2021-2027, 
er fri for interessekonflikter, inkluderende og baseret på gennemsigtighed, for at 
forhindre enhver mulig dominans fra private aktørers side og beskytte offentlighedens 
interesser;

32. mener, at tilskud fortsat bør være det vigtigste finansieringsredskab for 
jernbaneprojekter – det være sig gennem CEF eller de europæiske struktur- og 
investeringsfonde; mener, at EU-finansiering bør anvendes som en mekanisme til at 
sætte skub i EU's økonomi og bidrage til genindustrialiseringen af Europa;

33. fremhæver betydningen af, at der fortsat ydes finansiel støtte til investeringer i 
bæredygtig bytrafik både i og uden for EU, herunder til intelligente og bæredygtige 
bytrafikprojekter i storbyer gennem Horisont Europa-programmet;

34. opfordrer indtrængende Kommissionen til at afsætte tilstrækkelige midler til udvikling 
af bæredygtige fremdriftsteknologier i den europæiske søfartssektor og bæredygtige 
flybrændstoffer;

35. opfordrer til, at der afsættes øremærkede EU-midler til bæredygtige turismeformer, og 
at disse midler afspejler sektorens behov og betydning, skaber jobmuligheder af høj 
kvalitet og tager højde for turisme- og rejsesektorens nuværende og fremtidige 
økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; gentager sin opfordring til 
Kommissionen om at udvikle en ny strategi for turismesektoren og en køreplan for 
turisme;

36. opfordrer Kommissionen til at foreslå en krisestyringsmekanisme for at sikre, at 
turismesektoren er tilstrækkeligt forberedt på fremtidige kriser; noterer sig de EU-
finansieringsmuligheder, der er tilgængelige for turismeøkosystemet; opfordrer til en 
betydelig styrkelse af støtten til turisme-SMV'er i 2024-budgettet og gentager sin 
opfordring til, at der oprettes et europæisk agentur for turisme, som skal have ansvar for 
at yde teknisk og administrativ støtte til mikrovirksomheder og SMV'er for at øge deres 
muligheder for at få adgang til og gøre brug af EU-midler og finansielle instrumenter;

37. anmoder om, at finansieringen til europæiske transportagenturer og fællesforetagender 
svarer til deres ansvarsniveau;

38. bemærker, at Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) fortsat leverer resultater i 
forbindelse med dets opgaver vedrørende interoperabilitet, sikkerhed og harmonisering 
på jernbaneområdet i EU; glæder sig over ERA's fortsatte engagement i målet om at 
skabe et fælles europæisk jernbaneområde; insisterer på, at ERA's budget fastsættes 
mindst lige så højt som budgetterne til andre transportrelaterede agenturer, og at 
finansieringen til fællesforetagendet for Europas jernbaner forøges betydeligt i 
overensstemmelse med Unionens strategiske prioritet om at gå over til 
jernbanetransport som opfølgning på fællesforetagendet Shift2Rail;
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39. understreger, at det er vigtigt at sikre tilstrækkelige øremærkede midler til Det 
Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, for at det kan leve op til sit øgede 
ansvarsområde, herunder med hensyn til emissionsovervågning, rapportering og 
verifikation, indførelse af kulstoffattige brændstoffer i søtransport og føre tilsyn med 
indsatsen mod havforurening forårsaget af skibsfart, olie og gas;

40. understreger, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelige midler til at sætte EU's 
Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i stand til at garantere et højt sikkerhedsniveau og 
bæredygtig lufttransport på verdensplan og opfylde dekarboniseringsmålene, samtidig 
med at det står over for udfordringer som kriser og certificeringsprocessen for 
innovative teknologier; roser de retningslinjer, som EASA udstedte til luftfartssektoren 
under hele covid-19-krisen; glæder sig over, at finansieringen til fællesforetagendet til 
forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) og 
fællesforetagendet Clean Sky 2 er blevet opretholdt på samme niveau;

41. understreger, at det er vigtigt at afsætte EU-midler til yderligere forskning i luftfartens 
ikke-CO2-relaterede virkninger og konkrete foranstaltninger til at afbøde dem, herunder 
feltundersøgelser af sikkerheds- og miljøaspekter, med henblik på at nedbringe aroma- 
og svovlindholdet, uden at det går ud over sikkerheden; glæder sig over pilotprojektet 
med henblik på at oprette et europæisk organ for standarder for jetbrændstof og 
sikkerhedscertificering og understreger betydningen af, at det forlænges;

42. bemærker Revisionsrettens analyse nr. 05/2021, som udpegede specifikke udfordringer 
for Kommissionen i forbindelse med store transportinfrastrukturprojekter; mener, at 
gennemførelsen af transportprojekter bør forbedres gennem anvendelse af forenklede 
tilskudsprocedurer, nedbringelse af den store administrative byrde, indførelse af en 
risikobaseret tilgang til overvågning og ved at bringe EU's og de nationale 
transportstrategier på linje; gentager ikke desto mindre, at passende finansiering til 
transportprojekter medvirker til at sætte skub i sektorens genopretning efter covid-19-
pandemien og andre udfordringer og til at fremskynde omstillingen til bæredygtig og 
intelligent mobilitet; mener, at transportudgifterne under fælles forvaltning bør 
forbedres, at blandingsmekanismer med andre investeringsværktøjer bør fremmes, og at 
Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre en klart defineret og komplementær 
tilgang til at forbedre fornuftig og tilstrækkelig langsigtet finansiering af EU-projekter 
og rettidig færdiggørelse af TEN-T; opfordrer i den forbindelse til gennemførelse af 
anbefalingerne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 10/2020, som 
fremhævede, at der er plads til forbedring af EU's transportfinansieringssystem; 
bemærker konklusionen om, at store infrastrukturprojekter ofte kæmper med betydelige 
omkostningsoverskridelser og upræcise prognoser for trafik, miljøgevinster og 
multimodale virkninger;

43. mener, at forudgående socioøkonomiske cost-benefit-analyser er helt afgørende for 
transportprojekter og bør være baseret på en anerkendt metode og en livscyklustilgang, 
der tager højde for alle de relevante sociale, økonomiske, klimarelaterede og 
miljømæssige fordele og omkostninger; mener i den forbindelse, at transportprojekter 
bør være underlagt klimasikring på grundlag af den seneste tilgængelige bedste praksis 
og vejledning for at sikre, at transportinfrastrukturerne er modstandsdygtige over for de 
negative virkninger af klimaforandringer, og at denne bør omfatte en vurdering af 
klimasårbarhed og -risici, relevante tilpasningsforanstaltninger og integrering af 
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omkostningerne ved drivhusgasemissioner i cost-benefit-analysen;

44. opfordrer Kommissionen til at fastlægge en fælles metode til socioøkonomiske cost-
benefit-analyser af projekter med henblik på at sikre sammenlignelighed mellem 
projekter, minimere deres indvirkning på miljøet og fastslå den europæiske merværdi;

45. understreger vigtigheden af at sikre en gennemsigtig og konkurrencepræget 
udbudsprocedure for store transportinfrastrukturprojekter, der finansieres af EU; 
insisterer på, at ordregivende myndigheder og tilbudsgivere i disse store projekter skal 
indgå integritetspagter, i henhold til hvilke tredjeparter overvåger, at parterne 
overholder deres forpligtelser med hensyn til bedste praksis og gennemsigtighed; 
understreger endvidere, at personer eller enheder, der tidligere er fundet skyldige i svig 
eller korruption i forbindelse med projekter finansieret af EU, ikke må være berettigede 
til at afgive bud i forbindelse med fremtidige udbudsprocedurer;

46. mener, at EU-midler til transportinfrastruktur også bør investeres i færdiggørelsen af 
manglende mindre jernbaneforbindelser på tværs af grænser samt i fremme af 
bæredygtig mobilitet i landdistrikterne, hvilket vil gavne et større antal borgere på 
daglig basis; fremhæver, at det er nødvendigt at bygge videre på succesen med de EU-
finansierede SMARTA-pilotprojekter om mobilitet i landdistrikterne og sikre 
øremærkede strukturerede midler til nul- og lavemissionsmobilitet i landdistrikterne 
sideløbende med fremme af planer for bæredygtig mobilitet i landdistrikterne.
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