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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse om en luftfartsstrategi for 

Europa og Kommissionens indsats for at 

indkredse de kilder, der kan sætte skub i 

sektoren ved at finde nye 

markedsmuligheder og nedbryde 

barrierer, og glæder sig endvidere over 

Kommissionens forslag om at imødegå og 

foregribe nye udfordringer på grundlag af 

en fælles europæisk vision ved at udvikle 

moderne lovgivningsmæssige rammer; 

mener, at der i et langsigtet perspektiv bør 

vedtages en mere helhedsorienteret og 

ambitiøs tilgang med henblik på at give en 

bæredygtig og konkurrencedygtig 

europæisk luftfartsindustri det nødvendige 

skub; 

1. henviser til Kommissionens meddelelse 

om en luftfartsstrategi for Europa og 

Kommissionens indsats for at positionere 

denne sektor ved at finde nye bæredygtige 

udviklingsmuligheder inden for 

rammerne af EU’s transportpolitik og til 

dens forslag om at imødegå og foregribe 

nye udfordringer på grundlag af en fælles 

europæisk vision ved at udvikle moderne 

lovgivningsmæssige rammer; mener, at der 

i et langsigtet perspektiv bør vedtages en 

mere helhedsorienteret og ambitiøs tilgang 

med henblik på at give en bæredygtig og 

konkurrencedygtig europæisk 

luftfartsindustri det nødvendige skub for at 

fremme intra-og intermodal konkurrence; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. minder om, at luftrummet også er en 

del af EU's indre marked, og at al 

fragmentering, der skyldes ineffektiv 

anvendelse og forskellig national praksis 

(f.eks. når det vedrører operationelle 

procedurer, skatter, afgifter osv.), fører til 

længere flyvetid, forsinkelser og øget 

brændstofforbrug og højere niveauer for 

CO2-udledning og desuden har en negativ 

indvirkning på resten af markedet og 

hæmmer EU's konkurrenceevne; 

11. minder om, at luftrummet også er en 

del af EU's indre marked, og at al 

fragmentering, der skyldes ineffektiv 

anvendelse og forskellig national praksis 

(f.eks. fragmenterede ATM/ATC-systemer 

på tværs af grænserne, ukoordineret 

national støtte og EU-støtte, som fører til 

konkurrence om investeringer og andre 

forme for illoyal konkurrence, 
operationelle procedurer, undtagelse fra 

brændstofafgifter, moms på biletter, 

manglende CO2-afgifter osv.), fører til 

længere flyvetid, forsinkelser og øget 

brændstofforbrug og højere niveauer for 

CO2-udledning og desuden har en negativ 

indvirkning på det intermodale 

transportmarked og hæmmer 

målsætningen og målene for en 

bæredygtig EU-transportpolitik; 

Or. en 
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12. bemærker, at artikel 3 i forordning nr. 

551/2004, uden at det berører 

medlemsstaternes suverænitet over deres 

luftrum, omfatter oprettelse af en fælles 

europæisk øvre flyveinformationsregion 

(EUIR), og opfordrer Kommissionen til at 

gennemføre denne, da den vil gøre det 

muligt at afhjælpe regionale flaskehalse 

og muliggøre kontinuitet i lufttrafikken i de 

tætteste dele af luftrummet i tilfælde af 

uforudsete omstændigheder eller 

afbrydelser af flytrafikken; mener, at EUIR 

vil give mulighed for en gradvis etablering 

af en transeuropæisk luftmotorvej, hvilket 

ville være endnu et skridt hen imod 

gennemførelsen af det fælles europæiske 

luftrum og en omkostningseffektiv 

forvaltning af EU's luftrum; glæder sig 

over de fremskridt, der allerede er gjort på 

området lufttrafikstyring med henblik på 

øge effektiviteten og mindske 

omkostninger og emissioner, navnlig 

takket være det arbejde, der udføres af 

netforvalteren, og opfordrer 

medlemsstaterne til at gennemføre de 

funktionelle luftrumsblokke uden 

yderligere forsinkelse for at lette yderligere 

fremskridt hen imod et fælles europæisk 

luftrum; 

12. bemærker, at artikel 3 i forordning nr. 

551/2004, uden at det berører 

medlemsstaternes suverænitet over deres 

luftrum, omfatter oprettelse af en fælles 

europæisk øvre flyveinformationsregion 

(EUIR), og opfordrer Kommissionen til at 

gennemføre denne, da den vil gøre det 

muligt at se bort fra nationale grænser og 

muliggøre kontinuitet i lufttrafikken i de 

tætteste dele af luftrummet i tilfælde af 

uforudsete omstændigheder eller 

afbrydelser af flytrafikken; mener, at EUIR 

vil bidrage til en gradvis virkeliggørelse af 

et fælles europæiske luftrum og en 

omkostningseffektiv forvaltning af EU's 

luftrum; glæder sig over de fremskridt, der 

allerede er gjort på området 

lufttrafikstyring med henblik på øge 

effektiviteten, mindske de eksterne 

omkostninger og nedbringe støjgenerne 

ved lufthavne og emissionerne, 

understreger navnlig, at det arbejde, der 

udføres af netforvalteren, er vigtigt og 

opfordrer medlemsstaterne til at 

gennemføre de funktionelle luftrumsblokke 

uden yderligere forsinkelse for at lette 

yderligere fremskridt hen imod et fælles 

europæisk luftrum; 

 Or. en 
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29. noterer sig luftfartssektorens CO2-

udledninger; understreger den brede vifte 

af foranstaltninger, der allerede er truffet 

eller skal træffes med henblik på at 

reducere CO2- og drivhusgasemissionerne, 

både i teknisk henseende ved at udvikle 

alternative brændstoffer og mere effektive 

fly og i politisk henseende ved at overholde 

internationale aftaler; glæder sig over den 

aftale, der blev indgået ved den 39. 

generalforsamling i ICAO den 6. oktober 

2016, med vedtagelsen af en global 

markedsbaseret foranstaltning (GMBM), 

med henblik på at reducere emissioner fra 

international luftfart, og det tilsagn, som 65 

lande afgav om at deltage i den frivillige 

fase inden 2027, hvilket betyder, at ca. 80 

% af emissionerne over 2020-niveauerne 

vil blive modsvaret af ordningen indtil 

2035; understreger betydningen af efter 

den 31. december 2016 at opretholde den 

dispensation, der blev givet inden for 

rammerne af emissionshandelsordningen 

(ETS) til emissioner fra flyvninger fra 

eller til en flyveplads i en region i den 

yderste periferi som defineret i artikel 349 

i TEUF; glæder sig over, at 

Kommissionen har til hensigt at revidere 

EU's foranstaltninger til at reducere CO2-

emissionerne fra luftfarten i lyset af denne 

aftale; 

29. understreger behovet for at nedbringe 

alle relevante CO2-emissioner, der skyldes 

væksten inden for luftfartssektoren; 
understreger den brede vifte af 

foranstaltninger, der allerede er truffet eller 

skal træffes med henblik på at reducere 

CO2- og drivhusgasemissionerne, både i 

teknisk henseende ved at udvikle 

alternative brændstoffer og mere effektive 

fly og i politisk henseende ved at overholde 

internationale aftaler; henviser til den 

aftale, der blev indgået ved den 39. 

generalforsamling i ICAO den 6. oktober 

2016, med vedtagelsen af en global 

markedsbaseret foranstaltning (GMBM), 

med henblik på at reducere emissioner fra 

international luftfart, og det tilsagn, som 65 

lande afgav om at deltage i den frivillige 

fase inden 2027, hvilket betyder, at ca. 80 

% af emissionerne over 2020-niveauerne 

vil blive modsvaret af ordningen indtil 

2035; tilskynder Kommissionen til at 

indføre yderligere ambitiøse tiltag for at 

nedbringe CO2-emissionerne fra luftfarten; 
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