
AL\1201699DA.docx PE648.607v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Transport- og Turismeudvalget
Formanden

25.3.2020

Johan Van Overtveldt
Formand
Budgetudvalget
BRUXELLES

Om: Udtalelse om retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III 
(2019/2213(BUD))

Kære formand

I forbindelse med ovennævnte procedure har Transport- og Turismeudvalget fået til opgave at 
afgive en udtalelse til Deres udvalg. På mødet den 23. marts 2020 vedtog udvalget at sende sine 
synspunkter i form af en skrivelse.

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

Med venlig hilsen

((sign.)) Karima Delli
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FORSLAG

1. opfordrer til, at der fastsættes et ambitiøst budget for EU's transportsektor, som tager 
højde for nye udfordringer og nye muligheder samt for de aktuelle politiske 
prioriteringer i forbindelse med EU's transport- og turismepolitik;

2. understreger, at EU's transportpolitik er af afgørende betydning for Europas 
økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling og bæredygtighed samt med 
hensyn til at sikre territorial tilgængelighed og konnektivitet for alle regioner i EU; 
opfordrer derfor kraftigt til, at EU's transportpolitik tildeles passende og 
tilstrækkelig finansiering til at udvikle bæredygtige transportformer og sikre vækst, 
beskæftigelse og konkurrenceevne i Europa, herunder i regionerne i den yderste 
periferi, i øområderne og i de mere ugunstigt stillede geografiske områder; 
understreger vigtigheden af, at der foretages yderligere investeringer i forskning og 
innovation og i social og territorial samhørighed med henblik på at imødegå de 
miljømæssige udfordringer og for at øge og konsolidere den grænseoverskridende 
og interregionale konnektivitet;

3. understreger, at 2021-budgettet bør afspejle de prioriteringer, som Parlamentet har 
redegjort for i sin beslutning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle 
ramme (FFR), og at der i 2021-budgettet skal stilles den nødvendige finansiering til 
rådighed til såvel projekter, der er påbegyndt inden for rammerne af den nuværende 
FFR, som til nye projekter inden for rammerne af FFR for 2021-2027; gentager 
derfor betydningen af, at der udarbejdes en beredskabsplan for at beskytte 
støttemodtagerne og sikre projekternes kontinuitet, i tilfælde af at det bliver 
nødvendigt at forlænge den nuværende FFR til efter 2020;

4. mener, at EU's transportfinansiering derfor skal tilpasses de reguleringsmæssige 
krav i den grønne pagt, og at der bør sikres fuld overensstemmelse med Parisaftalen, 
og understreger derfor, at et højt niveau af finansiering, en resultatorienteret og 
effektiv anvendelse af midler i Horisont 2020-transportporteføljen, programmer og 
fællesforetagender, der opfylder disse mål, er af afgørende betydning, og fremhæver 
betydningen af projekter og programmer inden for dekarbonisering, digitalisering 
og retfærdig omstilling;

Transportens betydning for opfyldelsen af målene i den grønne pagt

5. gentager, at det er nødvendigt, at transporten bidrager til at opnå klimaneutralitet 
senest i 2050, og at den ikke skader den europæiske industris samlede 
konkurrenceevne på verdensmarkedet;

6. understreger derfor, at passende finansiering af transportprojekter vil medvirke til at 
fremskynde omstillingen til bæredygtig, sikker, intelligent, interoperabel og 
økonomisk overkommelig mobilitet ved hjælp af foranstaltninger baseret på nye 
teknologier, fremme af multimodal transport, udvikling af automatiseret og opkoblet 
multimodal mobilitet, en forøgelse af produktionen samt udbredelse af bæredygtige 
alternative brændstoffer;
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7. understreger betydningen af, at den grønne pagt ledsages af en retfærdig, inklusiv 
og ikkediskriminerende omstilling for at sikre, at virksomhederne, SMV'erne og 
arbejdsstyrken inden for transportsektoren kan tilpasse sig samt med henblik på at 
støtte de hårdest ramte regioner og samfund; mener, at det er vigtigt at sikre 
tilstrækkelig finansiering til denne tilpasningsproces, herunder incitamenter til 
bæredygtig investering samt uddannelse, med henblik på at udstyre arbejdsstyrken 
i sektoren med ny ekspertise i relation til nye jobmuligheder, krav og færdigheder;

8. understreger, at offentlig transport er af central betydning med hensyn til at fremme 
miljømæssigt, klimatisk og økonomisk bæredygtige samfund og for at tackle social 
udstødelse og den negative tendens med affolkning i isolerede områder med lav 
befolkningstæthed; opfordrer i denne forbindelse til, at der ydes øget støtte til 
transportinfrastruktur og til fremme af offentlig transport og bæredygtig mobilitet; 
mener, at budgettet for 2021 bør støtte indførelsen af en handlingsplan til 
gennemførelse af et fælles multimodalt billetsystem; henstiller, at der gennemføres 
undersøgelser med henblik på at vurdere virkningerne af gratis offentlige 
transportsystemer, navnlig med hensyn til variationer i antallet af passagerer, 
rejsetider, antal trafikulykker og forulykkede eller indvirkningen på 
klimaændringer;

Fremme af flagskibsprogrammerne

9. understreger vigtigheden af at forhøje budgettet til de flagskibsprogrammer, der er 
særlig relevante for at nå EU's mål: 

– understreger den helt afgørende rolle, som programmet for Connecting 
Europe-faciliteten (CEF) spiller med hensyn til at fremme udviklingen af et 
højeffektivt transeuropæisk net (TEN-T), der er bæredygtigt og sammenkoblet 
på tværs af infrastrukturer for transport, energi og digitale tjenester, samt med 
hensyn til at nå målene i den grønne pagt; gentager, at en hurtig færdiggørelse 
af TEN-T vil bidrage væsentligt til den socioøkonomiske og territoriale 
samhørighed i Unionen og til at fremme EU's dekarboniseringsmål; anmoder 
derfor om, at budgettet for CEF-Transport forhøjes i den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027, og at tildelingen hertil i 2021 fastsættes i 
overensstemmelse hermed, samtidig med at der tages hensyn til forskellene i 
infrastrukturudviklingen i medlemsstaterne; minder om, at CEF's planlægning 
af udgifter på kort, mellemlang og lang sigt bør tage hensyn til en 
resultatorienteret tilgang og tilstræbe merværdi for EU; beklager 
forsinkelserne i færdiggørelsen af arbejdet i flere medlemsstater, navnlig hvad 
angår grænseoverskridende projekter 

– anmoder om en forhøjelse af budgettet for Horisont 2020 til 120 mia. EUR 
(2018-priser) og for dets delkomponent "intelligente byer og integreret 
transport" fra 2021;

Opretholdelse af eksisterende politikker

10. minder om, at finansiering under samhørighedspolitikken til transportinfrastruktur 
bør tage sigte på at forfølge det traktatbaserede mål om EU's økonomiske, sociale 
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og territoriale samhørighed; fremhæver den helt afgørende rolle, som EU's 
transportpolitik og investeringer spiller i forhold til at fremme og styrke den 
territoriale, sociale og økonomiske samhørighed i EU; anmoder derfor om, at 
finansieringen af TEN-T fastholdes som en del af samhørighedspolitikken, herunder 
støtten til komponenten vedrørende støtte til udvikling og modernisering af 
sekundære, regionale og lokale forbindelser;

Specifik tildeling til bæredygtig turisme

11. mener, at turistsektoren er ekstremt tæt knyttet til transportsektoren; gentager på det 
kraftigste sin opfordring til at oprette en særskilt og særlig budgetpost for 
bæredygtig turisme med henblik på at sikre en bedre afspejling af de nuværende og 
fremtidige infrastruktur- og sikkerhedsbehov, turismens betydning for EU's 
økonomi – idet turismen er Unionens fjerdestørste eksporterhverv – samt dens rolle 
i forbindelse med konkurrenceevne, beskæftigelse og udvikling af social velfærd;

Finansiering af nye initiativer

12. støtter en forhøjelse af bevillingen til bæredygtig infrastruktur i InvestEU-fonden til 
14 mia. EUR (2018-priser) for 2021-2027 med en passende tildeling i 2021-
budgettet;

13. understreger betydningen 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 finansiering af EU's udgifter;

Agenturer og europæiske partnerskaber

14. understreger den vigtige rolle, som agenturer og offentlig-private partnerskaber 
spiller 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; mener, at det at oprette et europæisk 
partnerskab for den maritime sektor er af afgørende betydning for at fremme 
forskning og innovation inden for denne transportform; påpeger vigtigheden af, at 
disse agenturer og fællesforetagender modtager tilstrækkelige finansielle og 
menneskelige ressourcer, og at de forvaltes på en effektiv måde, således at det sikres, 
at de kan gennemføre deres opgaver på en fuldstændig måde; opfordrer 
Kommissionen til mere aktivt at overvåge agenturernes finansielle og administrative 
forvaltning, navnlig for så vidt angår interessekonflikter;

15. fremhæver især, at Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) og 
fællesforetagendet Shift2Rail spiller en afgørende rolle med hensyn til at opnå en 
varig overflytning af trafik fra landevej til jernbane; understreger, at 
fællesforetagendet Shift2Rail spiller en central rolle i forhold til at overvinde 
tekniske hindringer og fremme interoperabilitet med henblik på i sidste ende at gøre 
jernbanetransport billigere, mere effektiv og mere attraktiv og således bidrage til at 
reducere antallet af ulykker og mindske CO2-emissioner;

16. fremhæver navnlig den rolle, som fællesforetagenderne Clean Sky 2 og SESAR-
fællesforetagendet samt Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) spiller 
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i forhold til at reducere mængden af CO2-emissioner fra passagerer; fremhæver de 
rigtig gode resultater og den væsentlige rolle, som fællesforetagendet Clean Sky 2 
spiller med hensyn til at sikre nettofremskyndelsen inden for grønne teknologier, 
der har til formål at forbedre sikkerheden og nedbringe CO2- og 
drivhusgasemissionerne samt støjniveauerne fra fly; opfordrer til en øget 
inddragelse af EASA i overvågningen af de to foretagenders forskning og påpeger 
nødvendigheden af hurtigt at bringe miljømærkningsprogrammet i anvendelse og 
således gøre brug af EASA's kompetencer inden for certificeringsteknologier; 
understreger, at det haster med at fremme konnektiviteten og øge effektiviteten ved 
at defragmentere det europæiske luftrum gennem initiativer, der har til formål at øge 
sikkerheden og reducere forsinkelser og lufttrafikkens miljøvirkninger;

17. glæder sig over den direkte støtte, som Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerhed (EMSA) yder til medlemsstaterne i forbindelse med disses indsats 
for at gennemføre miljølovgivning, samt over dets bistand i forbindelse med 
bekæmpelsen af havforurening og i forbindelse med emissionsovervågning; mener, 
at agenturet med yderligere ressourcer kan spille en vigtig rolle med hensyn til at 
støtte medlemsstaterne i at afbøde de skibsfartsrelaterede miljørisici og forbedre den 
maritime sektors bæredygtighed.


