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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:

1. Europaparlamentet begär en ambitiös budget för EU:s transportsektor som tar hänsyn 
till nya utmaningar och nuvarande politiska prioriteringar för EU:s transportpolitik. 

2. Europaparlamentet betonar att EU:s transportpolitik är av avgörande betydelse för 
Europas ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling och hållbarhet. Parlamentet 
kräver därför att EU:s transportpolitik får tillräcklig och effektiv finansiering för att 
säkerställa tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft i Europa, även i mer avlägsna 
geografiska områden. Parlamentet begär ytterligare investeringar i forskning och 
innovation samt i social och territoriell sammanhållning. 

3. Europaparlamentet understryker att 2021 års budget bör återspegla de prioriteringar som 
parlamentet fastställde i sin resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga 
budgetramen och att den bör tillhandahålla den finansiering som krävs för både projekt 
inom ramen för den nuvarande fleråriga budgetramen och för nya projekt baserade på 
den fleråriga budgetramen för 2021–2027. 

4. Europaparlamentet anser att EU:s finansiering av transporter bör anpassas till de 
rättsliga kraven i den gröna given och att en fullständig anpassning till Parisavtalet bör 
garanteras. 

Transportsektorns betydelse för att uppnå målen för den gröna given

5. Europaparlamentet upprepar att transportsektorn måste bidra till att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050.

6. Europaparlamentet understryker därför att lämplig finansiering för transportprojekt 
kommer att vara avgörande för att påskynda övergången till hållbar och smart rörlighet 
och för att genomföra lagstiftningsprioriteringarna för den gröna given genom åtgärder 
baserade på ny teknik, främjande av multimodala transporter, utveckling av 
automatiserad och uppkopplad multimodal rörlighet och en ökning av produktionen och 
utvecklingen av hållbara alternativa bränslen.

Främjande av flaggskeppsprogrammen 

7. Europaparlamentet betonar vikten av att öka budgeten för flaggskeppsprogram av 
särskild betydelse för uppnåendet av EU:s mål: 

– Parlamentet understryker den nyckelroll som Fonden för ett sammanlänkat 
Europa (FSE) spelar för att främja utvecklingen av ett högpresterande 
transeuropeiskt nät (TEN-T) som är hållbart och sammanlänkat när det gäller 
infrastruktur på områdena för transport, energi och digitala tjänster. Parlamentet 
upprepar att det snabba slutförandet av TEN-T i hög grad kommer att bidra till 
den socioekonomiska och territoriella sammanhållningen i EU och till att främja 
unionens mål om minskade koldioxidutsläpp. Parlamentet begär därför att 



PE646.962v01-00 4/5 PA\1197677SV.docx

SV

FSE-transportbudgeten ska ökas för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och att 
dess anslag för 2021 ska fastställas i enlighet med detta.

– Parlamentet efterlyser en ökning av budgeten för Horisont 2020 till 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser) och till dess beståndsdel ”smarta städer och 
integrerade transporter” från och med 2021. 

Bibehållande av den befintliga politiken

8. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitikens finansiering av 
transportinfrastruktur bör syfta till att uppnå det fördragsbaserade målet om ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning. Parlamentet framhåller att EU:s transportpolitik 
och investeringar spelar en central roll för att främja och stärka den territoriella, sociala 
och ekonomiska sammanhållningen i EU. Parlamentet begär därför att finansieringen av 
TEN-T ska bibehållas som en del av sammanhållningspolitiken. 

Särskilda anslag för hållbar turism

9. Europaparlamentet begär med eftertryck att ett särskilt anslag för hållbar turism införs 
för att bättre återspegla turismens betydelse för EU:s ekonomi och den roll som EU kan 
spela för att göra turismen mer hållbar. 

Finansiering av nya initiativ

10. Europaparlamentet stöder en ökning av anslagen i InvestEU-fonden till hållbar 
infrastruktur till 14 miljarder EUR (i 2018 års priser) för 2021–2027 med ett lämpligt 
anslag i 2021 års budget. 

11. Europaparlamentet anser att transportprojekt som finansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden måste 
prioritera slutförandet av TEN-T-korridorerna.

12. Europaparlamentet betonar vikten av ett enklare och effektivare system för egna medel 
som avsevärt kan minska andelen av de BNI-baserade bidragen och garantera 
en tillräcklig finansiering av EU:s utgifter.

Byråer och gemensamma företag

13. Europaparlamentet betonar byråernas och de gemensamma företagens betydelse för att 
förbättra transportsektorns resultat och främja minskade transportutsläpp som bygger på 
tekniska framsteg och regler. Parlamentet framhåller vikten av att dessa byråer och 
gemensamma företag får tillräckliga ekonomiska resurser och personal. 

14. Europaparlamentet framhåller särskilt den avgörande roll som Europeiska unionens 
järnvägsbyrå (ERA) och det gemensamma företaget Shift2Rail har för att uppnå 
en varaktig övergång från väg till järnväg. Parlamentet betonar att Shift2Rail-företaget 
spelar en central roll för att se till att järnvägstransporterna blir billigare, effektivare och 
mer attraktiva. 
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15. Europaparlamentet betonar särskilt den roll som spelas av de gemensamma företagen 
Clean Sky 2 och Sesar samt Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) för att 
minska koldioxidutsläppen per passagerare. Parlamentet betonar Clean Sky 2-företagets 
mycket goda resultat och den viktiga roll som det spelar för att säkerställa nettoframsteg 
för grön teknik som syftar till att minska koldioxidutsläpp och utsläpp av växthusgaser 
samt till att minska buller från flygplan. 

16. Europaparlamentet välkomnar Europeiska sjösäkerhetsbyråns (Emsa) direkta stöd för 
medlemsstaternas insatser för att genomföra miljölagstiftningen och byråns hjälp för att 
bekämpa föroreningar till havs och övervaka utsläppen. Parlamentet anser att om byrån 
får ytterligare resurser kan den spela en viktig roll för att stödja medlemsstaternas 
insatser för att minska fartygsrelaterade miljörisker och förbättra sjöfartssektorns 
hållbarhet. 


