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Rådet har anmodet Europa-Parlamentet om en udtalelse om forslaget til forordning om 
oprettelse af fællesforetagenderne under Horisont Europa (2021/0048(NLE)). Deres udvalg er 
ansvarligt for denne sag i Parlamentet. Transport- og Turismeudvalget mener, at dette forslag 
om oprettelse af fællesforetagenderne er særdeles vigtigt. Desværre var vi på grund af tidspres 
ikke i stand til at forelægge en fuldstændig udtalelse for Deres udvalg. I overensstemmelse med 
forretningsordenens artikel 56 besluttede Transport- og Turismeudvalget derfor at fremsende 
denne udtalelse i form af en skrivelse.

Transport- og Turismeudvalget ønsker at fremsætte følgende bemærkninger:

 minder om den betydning, som de europæiske partnerskaber spiller for opfyldelsen af 
Kommissionens strategiske mål, nemlig at fremskynde overgangen til et grønt, 
klimaneutralt og digitalt Europa og samtidig skabe arbejdspladser og styrke de 
europæiske industriers og især deres små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) 
modstandsdygtighed og konkurrenceevne;

 fremhæver, at fællesforetagender bør have mandat og operationelle retningslinjer, så de 
kan gennemføre synergier med arbejdsprogrammer for forskningssamarbejde, og bør 
finansieres med et passende budget, der passer til deres mål;

 minder om, at fællesforetagenderne bør gennemføres ved hjælp af en struktur og efter 
regler, der øger effektiviteten og fleksibiliteten og sikrer maksimal administrativ 
forenkling for støttemodtagerne og reduktion af deres administrative byrder, samtidig 
med at der sikres budgetmæssig gennemsigtighed og omkostningsbesparelser;

 minder om betydningen af de europæiske partnerskaber som drivkraft for udviklingen af 
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en bæredygtig EU-turismepolitik, hvor intelligent og bæredygtig mobilitet og 
konnektivitet spiller en afgørende rolle; 

 minder om betydningen af at undersøge muligheden for at skabe et europæisk partnerskab 
for den maritime sektor til støtte for Kommissionens strategiske mål; 

 efterlyser afledt lovgivning, der indfører effektive og harmoniserede regler for 
naturalydelser, evaluering og gennemførelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; 

 glæder sig over oprettelsen af fællesforetagendet for ren luftfart, som vil bygge på 
erfaringerne fra fællesforetagenderne Clean Sky og Clean Sky 2 og samle over 900 
deltagere fra industrien, SMV'er, forskningsverdenen og den akademiske verden med 
henblik på at opnå de bedste innovative resultater; minder om betydningen af at 
fremskynde udviklingen og udbredelsen af den europæiske værdikæde for rene 
brintteknologier, hybride teknologier og elektriske teknologier, der bidrager til et 
bæredygtigt dekarboniseret og fuldt integreret energisystem; tilskynder til et tæt 
samarbejde mellem fællesforetagendet for ren luftfart og Den Europæiske Unions 
Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for at sikre en tidlig udveksling af viden om nye 
teknologier, der er udviklet; anmoder om et passende offentligt bidrag på samme niveau 
som de private forpligtelser;

 glæder sig over oprettelsen af fællesforetagendet for Europas jernbaner, som vil bygge 
videre på de vellykkede resultater af Shift2Rails arbejde med at fremskynde udviklingen 
og udbredelsen af innovative teknologier inden for passagertjenester, fragttjenester og 
intermodale tjenester med det formål at skabe et mere attraktivt, digitalt, bæredygtigt og 
prismæssigt overkommeligt jernbanesystem i EU; glæder sig også over den nye 
"systemsøjle"-tilgang, der skal øge resultaterne af forskningsaktiviteterne med hensyn til 
industrialisering og standardisering og øge fordelene i hele værdikæden; understreger, at 
det fælles europæiske jernbaneområde bør færdiggøres ved at fjerne hindringer for 
interoperabilitet og tilvejebringe løsninger til fuld integration, der omfatter trafikstyring, 
rullende materiel, infrastruktur og tjenester, og dermed anvende innovative teknologier 
fra både små og store virksomheder;

 mener, at fællesforetagendet for Europas jernbaner også har følgende specifikke 
målsætninger: 

 sætte sektoren i stand til at anvende et fælles driftskoncept og en fælles 
systemarkitektur, herunder definitionen af de tjenester, funktionelle blokke og 
grænseflader, der udgør grundlaget for driften af jernbanesystemet 

 tilvejebringe den overordnede ramme for at imødekomme brugernes behov for høj 
kvalitet og dør-til-dør-mobilitet inden for rammerne af en integreret systemtilgang 

 støtte en hurtig og bred udbredelse af avancerede trafikstyrings‑ og kontrolsystemer 
ved at tilbyde forbedrede funktioner og standardiserede grænseflader baseret på 
fælles driftskoncepter, lette overgangen fra ældre systemer, nedbringe de samlede 
omkostninger og tilpasse dem til behovene i de forskellige jernbanesegmenter og 
til behovene i et multimodalt intelligent mobilitetssystem. Som i det tidligere 
partnerskab er det derfor af afgørende betydning, at Den Europæiske Unions 
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Jernbaneagentur (ERA) deltager som systemmyndighed for ERTMS i det 
fremtidige fællesforetagende for Europas jernbaner;

 glæder sig over oprettelsen af fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det 
fælles europæiske luftrum 3, som vil bygge videre på erfaringerne fra SESAR-
fællesforetagendet og fortsætte dets koordinerende rolle inden for ATM-forskning i 
Unionen for at fremskynde den digitale omstilling af luftfartsinfrastruktur ved også at 
spille en central rolle i fastlæggelsen af en ramme for sikker integration og bæredygtig 
udnyttelse af ubemandede luftfartøjer (U-space); fremhæver målet om hurtigst muligt at 
gøre det europæiske luftrum til det sikreste, mest effektive og mest miljøvenlige luftrum 
i verden, optimere ruterne og bidrage til en samlet emissionsreduktion på mindst 10 % i 
overensstemmelse med EU's mål om klimaneutralitet så hurtigt som muligt og støtte den 
europæiske luftfartssektors konkurrenceevne og genopretning efter covid-19-krisen.

Jeg håber, at dette bidrag fra TRAN-udvalget, som støttes af et bredt flertal af de politiske 
grupper, vil blive taget med i betænkningen.

Med venlig hilsen

((sign.)) [Karima Delli] 

CC: Koordinering af lovgivningsarbejdet


