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Commissie vervoer en toerisme
De voorzitter

25.3.2020

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 – Afdeling III 
(2019/2213(BUD))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie vervoer en toerisme ermee belast 
een advies uit te brengen aan uw commissie. Op 23 maart 2020 hebben de coördinatoren van 
de TRA-commissie besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

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

Hoogachtend,

((ondertekend)) Karima Delli
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SUGGESTIES

1. vraagt een ambitieuze begroting voor de vervoerssector van de EU, om tegemoet te 
komen aan de nieuwe uitdagingen en kansen en om rekening te houden met de 
huidige politieke prioriteiten van het EU-beleid op het gebied van vervoer en 
toerisme;

2. benadrukt het feit dat het vervoerbeleid van de EU van essentieel belang is voor de 
ontwikkeling van Europa op economisch, sociaal en milieugebied en voor het 
duurzame karakter van deze ontwikkeling, alsmede om te zorgen voor de fysieke 
toegankelijkheid en connectiviteit van alle regio’s van de EU; dringt er daarom met 
klem op aan dat aan het vervoerbeleid van de EU passende en toereikende middelen 
worden toegewezen om duurzame vervoerswijzen te ontwikkelen en groei, 
werkgelegenheid en concurrentievermogen in Europa te garanderen, inclusief in de 
ultraperifere, insulaire en achtergebleven geografische gebieden; benadrukt het feit 
dat het belangrijk is bijkomende investeringen te doen in onderzoek en innovatie en 
in sociale en territoriale cohesie om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op 
milieugebied en om de grensoverschrijdende en interregionale connectiviteit te 
vergroten en te consolideren;

3. onderstreept het feit dat de begroting 2021 de prioriteiten moet weerspiegelen die 
het Parlement heeft vastgesteld in zijn resolutie van 14 november 2018 over het 
meerjarig financieel kader (MFK) en dat er de nodige financiering mee moet worden 
verstrekt zowel voor projecten die zijn gestart tijdens de looptijd van het huidige 
MFK als voor nieuwe projecten op basis van het MFK 2021-2027; wijst er daarom 
nogmaals op dat het belangrijk is om te beschikken over een noodplan om de 
begunstigden te beschermen en de continuïteit van de projecten te waarborgen 
ingeval het huidige MFK moet worden verlengd na 2020;

4. is van mening dat de EU-financiering van vervoer moet worden afgestemd op de 
regelgevingsvereisten van de Green Deal en dat volledige overeenstemming moet 
worden gegarandeerd met de Overeenkomst van Parijs; benadrukt dat het daarom 
van het grootste belang is om te zorgen voor een hoog financieringsniveau en een 
resultaatgericht en doeltreffend gebruik van de middelen voor de 
vervoersportefeuille, programma’s en gemeenschappelijke ondernemingen van 
Horizon 2020, teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken; wijst er voorts op dat 
projecten en programma’s op het gebied van decarbonisatie, digitalisering en een 
rechtvaardige transitie belangrijk zijn;

Vervoer is belangrijk voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de Green Deal

5. herhaalt dat vervoer moet bijdragen aan het realiseren van klimaatneutraliteit tegen 
2050, hetgeen enorme financiële investeringen zal vereisen, zonder dat dit schade 
mag toebrengen aan het algemene concurrentievermogen van de Europese industrie 
op de wereldmarkt;

6. onderstreept dan ook het feit dat passende financiering voor vervoersprojecten zal 
bijdragen aan de versnelling van de omschakeling naar duurzame, veilige, slimme, 
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interoperabele en betaalbare mobiliteit door middel van maatregelen op basis van 
nieuwe technologieën, het stimuleren van multimodaal vervoer, de ontwikkeling 
van geautomatiseerde en geconnecteerde multimodale mobiliteit en een toename 
van de productie en invoering van duurzame alternatieve brandstoffen, inclusief 
oplaadpunten;

7. wijst erop dat het belangrijk is dat de Green Deal gepaard gaat met een 
rechtvaardige, inclusieve en niet-discriminerende transitie, om ervoor te zorgen dat 
de bedrijven, kmo’s en werknemers in de vervoerssector zich kunnen aanpassen en 
om de meest getroffen regio’s en gemeenschappen te ondersteunen; acht het 
belangrijk dat voor deze aanpassing passende financiering wordt vrijgemaakt, 
inclusief stimulansen voor duurzame investeringen, alsmede opleiding voor de 
werknemers in de sector om deze te toe te rusten met nieuwe deskundigheid in 
verband met de nieuwe perspectieven op de arbeidsmarkt en de nieuwe vereisten en 
vaardigheden op het gebied van werk;

8. benadrukt het feit dat openbaar vervoer van centraal belang is voor de bevordering 
van vanuit milieu-, klimaat- en economisch oogpunt duurzame samenlevingen en 
voor de bestrijding van sociale uitsluiting en van de negatieve trend van ontvolking 
in geïsoleerde dunbevolkte gebieden; vraag in verband hiermee meer steun voor 
vervoersinfrastructuur en de bevordering van openbaar vervoer en duurzame 
mobiliteit; is van mening dat met de begroting 2021 de invoering moet worden 
ondersteund van een actieplan voor de tenuitvoerlegging van één multimodaal 
ticketsysteem; beveelt aan dat studies worden uitgevoerd om de effecten te 
beoordelen van regelingen inzake gratis openbaar vervoer op factoren als de variatie 
in de aantallen passagiers, de reistijden, het aantal verkeersongevallen en incidenten 
en de impact op de klimaatverandering;

Versterking van de vlaggenschipprogramma’s

9. onderstreept het feit dat het belangrijk is de begroting te verhogen van de 
vlaggenschipprogramma’s die van bijzonder belang zijn voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de EU: 

– benadrukt het feit dat de Connecting Europe Facility (CEF) een cruciale rol 
speelt voor het bevorderen van de ontwikkeling van een hoogwaardig trans-
Europees netwerk (TEN-V) dat duurzaam is en waarbij de infrastructuren van 
de vervoers- en de energiesector en de sector van de digitale diensten met 
elkaar verbonden worden, alsmede voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Green Deal; herhaalt dat de spoedige voltooiing van het 
TEN-V aanzienlijk zal bijdragen tot de sociaal-economische en territoriale 
cohesie van de Unie en tot de verwezenlijking van de 
decarbonisatiedoelstellingen van de EU; vraagt daarom dat de begroting van 
de CEF-Vervoer voor het MFK 2021-2027 wordt verhoogd en dat op basis 
hiervan het bedrag wordt vastgesteld voor 2021, ten volle rekening houdend 
met de verschillen op het gebied van de ontwikkeling van infrastructuur tussen 
de lidstaten; herinnert eraan dat bij de uitgavenplanning van de CEF op de 
korte, middellange en lange termijn rekening moet worden gehouden met een 
resultaatgerichte benadering en moet worden gestreefd een Europese 
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meerwaarde; betreurt de vertragingen bij de uitvoering van de 
werkzaamheden in diverse lidstaten, met name wat grensoverschrijdende 
projecten betreft; 

– vraagt een verhoging van de begroting voor Horizon 2020 tot 120 miljard 
EUR (prijzen van 2018) en een overeenkomstige verhoging voor het Horizon 
2020-onderdeel inzake slimme steden en geïntegreerd vervoer, vanaf 2021;

Handhaving van bestaand beleid

10. herinnert eraan dat de financiering van de vervoersinfrastructuur in het kader van 
het cohesiebeleid gericht moet zijn op het nastreven van de in het Verdrag 
vastgelegde doelstelling van economische, sociale en territoriale cohesie in de EU; 
onderstreept het feit dat het vervoerbeleid en de investeringen van de EU een 
fundamentele rol spelen bij het bevorderen en versterken van de territoriale, sociale 
en economische cohesie van de EU; vraagt daarom dat de financiering van het TEN-
V behouden wordt als onderdeel van het cohesiebeleid, inclusief de steuncomponent 
voor de ontwikkeling en modernisering van secundaire, regionale en lokale 
verbindingen;

Specifieke toewijzing voor duurzaam toerisme

11. is van mening dat de toeristische sector zeer nauw verbonden is met de 
vervoerssector; herhaalt met nadruk zijn verzoek om de invoering van een 
afzonderlijk begrotingsonderdeel specifiek voor duurzaam toerisme, om beter 
rekening te houden met de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van 
infrastructuur en veiligheid, het aandeel van toerisme in de economie van de EU, 
aangezien toerisme de op drie na grootste exportsector is, en de rol van toerisme 
voor het concurrentievermogen, de werkgelegenheid en de ontwikkeling van het 
maatschappelijk welzijn;

Financiering van nieuwe initiatieven

12. steunt een verhoging van de toewijzing voor duurzame infrastructuur van het 
InvestEU-fonds tot 14 miljard EUR (prijzen van 2018) voor de periode 2021-2027, 
met een passende toewijzing in de begroting 2021;

13. benadrukt het feit 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 financiering van de EU-uitgaven kan 
waarborgen;

Agentschappen en Europese partnerschappen

14. benadrukt het feit dat de agentschappen en de Europese partnerschappen een 
belangrijke rol spelen voor het verbeteren van de prestaties en de veiligheid van de 
vervoerssector en ter bevordering van een vermindering van de emissies van het 
vervoer op basis van technologische vooruitgang en regels; is van mening dat de 
oprichting van een Europees partnerschap voor de maritieme sector van cruciaal 
belang is voor het bevorderen van onderzoek en innovatie in deze vorm van vervoer; 
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wijst erop dat het belangrijk is dat deze agentschappen en gemeenschappelijke 
ondernemingen beschikken over toereikende middelen op het gebied van financiën 
en personeel en dat zij op doeltreffende wijze geleid worden, teneinde de volledige 
uitvoering van hun taken te waarborgen; verzoekt de Commissie om actiever toe te 
zien op het financieel en administratief beheer van de agentschappen, met name met 
betrekking tot belangenconflicten;

15. wijst met name op de cruciale rol van het Europees Spoorwegbureau (ERA) en de 
gemeenschappelijke onderneming Shift2Rail voor het realiseren van een duurzame 
omschakeling van de weg naar het spoor; benadrukt het feit dat Shift2Rail van 
cruciaal belang is om technische obstakels te overwinnen en interoperabiliteit te 
stimuleren, met als uiteindelijk doel het vervoer per spoor goedkoper, efficiënter en 
aantrekkelijker te maken en bij te dragen tot een daling van het aantal ongevallen en 
van de CO2-emissies;

16. wijst met name op de rol die de gemeenschappelijke ondernemingen Clean Sky 2 
en Sesar en het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de 
luchtvaart (EASA) spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot door passagiers; 
benadrukt het feit dat de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2 zeer goede 
resultaten behaalt en een essentiële rol speelt bij het bespoedigen van groene 
technologieën die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid en op het 
verminderen van de CO2- en broeikasgasemissies en de geluidshinder van 
vliegtuigen; verzoekt om grotere betrokkenheid van het EASA bij het toezicht op 
het door de twee ondernemingen verrichte onderzoek en wijst erop dat snel moet 
worden overgegaan tot de tenuitvoerlegging van het milieukeurprogramma, door 
gebruik te maken van de vaardigheden van het EASA op het gebied van 
certificeringstechnologieën; benadrukt het feit dat dringend gezorgd moet worden 
voor connectiviteit en voor meer efficiëntie door het defragmenteren van het 
Europese luchtruim via initiatieven om de veiligheid te vergroten en om 
vertragingen en het milieueffect van het luchtvervoer te verminderen;

17. is ingenomen met de rechtstreekse ondersteuning door het Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid (EMSA) van de inspanningen van de lidstaten om de 
milieuwetgeving ten uitvoer te leggen en met de hulp van het agentschap bij het 
bestrijden van de verontreiniging van de zee en het monitoren van de emissies; 
meent dat het agentschap met bijkomende middelen een belangrijke rol kan spelen 
en de lidstaten helpen om scheepvaartgerelateerde milieurisico’s te beperken en de 
duurzaamheid van de maritieme sector te verbeteren.


