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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvariga utskott infoga följande i det förslag till resolution som antas:

A. När det gäller transporter behövs över 700 miljarder euro i investeringar enbart för det 
transeuropeiska transportnätet fram till 2030, och ytterligare investeringar krävs för 
utvecklingen av innovativa strategier, laddningsinfrastruktur och alternativa bränslen. 

1. Europaparlamentet noterar de åtgärder som vidtagits inom transportsektorn för att 
minska specifika utsläpp och betonar behovet av att stärka stödet till forskning och 
innovation när det gäller lösningar för utsläppsfri mobilitet. 

2. Europaparlamentet betonar att Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) är en central 
drivkraft för genomförandet av den gröna given, eftersom den tillhandahåller upp till 
80 % av dess finansiering till transporter för att uppnå klimatmålen. Parlamentet 
insisterar på en stark FSE och varnar för att finansieringen av investeringsplanen för ett 
hållbart Europa inte får leda till en finansiell omfördelning som inverkar negativt på 
FSE.

3. Europaparlamentet påpekar att transportprojekt kräver storskaliga investeringar och att 
det därför är mycket viktigt med rättssäkerhet och stabila mål för att locka investerare. 
Parlamentet betonar att de investeringar som hittills gjorts inte får äventyras genom att 
finansieringsvillkoren ändras och förväntar sig att investeringsplanen för ett hållbart 
Europa tillhandahåller en realistisk och framtidssäkrad stödram för investeringar. 

4. Europaparlamentet betonar att för att säkerställa tillräckliga investeringar i hållbar 
transportinfrastruktur är det viktigt att alla relevanta EU-fonder (FSE, InvestEU, de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna osv.) och Europeiska investeringsbankens 
utlåning skräddarsys till sektorns specifika behov och att medlemsstaterna åtar sig att ge 
tillräcklig finansiering. 

5. Europaparlamentet anser att EU och medlemsstaterna redan har flera verktyg till sitt 
förfogande för att säkerställa att transportsektorn bidrar till minskade koldioxidutsläpp. 
Parlamentet är i detta sammanhang av den bestämda uppfattningen att medlemsstaterna 
bör öronmärka intäkter från skatter eller avgifter och EU:s utsläppshandelssystem för 
transporter för att främja investeringar i de relevanta transportslagens hållbarhet. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka användningen av InvestEU för 
transport och turism.


