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8.2.2017 A8-0021/4 

Amendement  4 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Een luchtvaartstrategie voor Europa 

2016/2062(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over de mededeling van de 

Commissie over een luchtvaartstrategie 

voor Europa en over haar inspanning om 

bronnen aan te boren om de sector te 

versterken door nieuwe marktkansen te 

creëren en obstakels weg te nemen, en om 

met voorstellen te komen voor het oplossen 

van en anticiperen op nieuwe uitdagingen 

op basis van een gemeenschappelijke 

Europese visie dankzij de ontwikkeling van 

moderne regelgevingskaders; is van 

mening dat op een langere termijn gekozen 

moet worden voor een holistischere en 

ambitieuzere benadering, teneinde de 

nodige impulsen te geven voor een 

toekomstbestendige en concurrerende 

Europese luchtvaartsector; 

1. neemt nota van de mededeling van de 

Commissie over een luchtvaartstrategie 

voor Europa en over haar inspanning om 

bronnen aan te boren om deze sector op de 

kaart te zetten door nieuwe kansen voor 

duurzame ontwikkeling te creëren binnen 

het vervoersbeleid van de EU, en om met 

voorstellen te komen voor het oplossen van 

en anticiperen op nieuwe uitdagingen op 

basis van een gemeenschappelijke 

Europese visie dankzij de ontwikkeling van 

moderne regelgevingskaders; is van 

mening dat op een langere termijn gekozen 

moet worden voor een holistischere en 

ambitieuzere benadering, teneinde de 

nodige impulsen te geven voor een 

toekomstbestendige en concurrerende 

Europese luchtvaartsector waarin eerlijke 

intra- en intermodale mededinging 

bevorderd wordt; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Amendement  5 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Een luchtvaartstrategie voor Europa 

2016/2062(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. herinnert eraan dat het luchtruim ook 

deel uitmaakt van de interne markt van de 

EU, en dat iedere versplintering ervan als 

gevolg van inefficiënt gebruik, evenals 

uiteenlopende nationale praktijken (op 

gebieden als vluchtuitvoeringsprocedures, 

belastingen, heffingen, enz.), tot langere 

vluchttijden, vertragingen, extra 

brandstofverbruik en meer CO2-emissies 

leiden en bovendien negatieve gevolgen 

hebben voor de rest van de markt en voor 

het concurrentievermogen van de EU; 

11. herinnert eraan dat het luchtruim ook 

deel uitmaakt van de interne markt van de 

EU, en dat iedere versplintering ervan als 

gevolg van inefficiënt gebruik, evenals 

uiteenlopende nationale praktijken (op 

gebieden als de versnippering van 

ATM/ATC-systemen over de nationale 

grenzen heen, ongecoördineerde 

nationale en EU-subsidies die tot een 

investeringswedloop en oneerlijke 

concurrentie leiden, 

vluchtuitvoeringsprocedures, vrijstellingen 

van kerosenebelasting, btw op tickets, het 

ontbreken van op broeikasgasuitstoot 

gebaseerde heffingen, enz.), tot langere 

vluchttijden, vertragingen, extra 

brandstofverbruik en meer CO2-emissies 

leiden en bovendien negatieve gevolgen 

hebben voor de rest van de intermodale 

vervoersmarkt en voor de verwezenlijking 

van de beleidsdoelstellingen en 

streefcijfers van de EU inzake duurzaam 

vervoer; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Amendement  6 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Een luchtvaartstrategie voor Europa 

2016/2062(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. merkt op dat artikel 3 van Verordening 

nr. 551/2004 , onverminderd de 

soevereiniteit van de lidstaten over hun 

luchtruim, voorziet in de instelling van een 

gemeenschappelijk Europees 

vluchtinformatiegebied voor het hogere 

luchtruim (EUIR), en verzoekt de 

Commissie om hieraan uitvoering te geven, 

omdat het zo mogelijk wordt om regionale 

knelpunten weg te werken en de 

continuïteit van luchtvaartdiensten in de 

drukste delen van het luchtruim te 

waarborgen in geval van onvoorziene 

omstandigheden of verstoring van het 

luchtverkeer; is van mening dat het EUIR 

zal zorgen voor de geleidelijke 

totstandbrenging van een trans-Europese 

"snelweg door de lucht", die een nieuwe 

stap zou betekenen naar de voltooiing van 

het gemeenschappelijk Europees luchtruim 

en naar een kosteneffectief beheer van het 

luchtruim van de EU; is ingenomen met de 

reeds geboekte vooruitgang op het gebied 

van het luchtverkeersbeheer met het oog op 

vergroting van de efficiëntie en 

vermindering van de kosten en de uitstoot, 

met name dankzij de werkzaamheden van 

de netwerkbeheerder, en dringt er bij de 

lidstaten op aan de voltooiing van de 

FAB’s nu zonder verdere vertraging af te 

ronden om verdere vooruitgang in de 

12. merkt op dat artikel 3 van Verordening 

nr. 551/2004 , onverminderd de 

soevereiniteit van de lidstaten over hun 

luchtruim, voorziet in de instelling van een 

gemeenschappelijk Europees 

vluchtinformatiegebied voor het hogere 

luchtruim (EUIR), en verzoekt de 

Commissie om hieraan uitvoering te geven, 

omdat het zo mogelijk wordt om geen 

rekening te houden met nationale grenzen 

en de continuïteit van luchtvaartdiensten in 

de drukste delen van het luchtruim te 

waarborgen in geval van onvoorziene 

omstandigheden of verstoring van het 

luchtverkeer; is van mening dat het EUIR 

zal bijdragen aan de geleidelijke 

verwezenlijking van het 

gemeenschappelijk Europees luchtruim en 

een kosteneffectief beheer van het 

luchtruim van de EU; is ingenomen met de 

reeds geboekte vooruitgang op het gebied 

van het luchtverkeersbeheer met het oog op 

vergroting van de efficiëntie en 

minimalisering van externe kosten dankzij 

de vermindering van het 

luchthavenlawaai en de uitstoot; 

benadrukt in het bijzonder dat het werk 
van de netwerkbeheerder belangrijk is, en 

dringt er bij de lidstaten op aan de 

voltooiing van de FAB’s nu zonder verdere 

vertraging af te ronden om verdere 
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richting van het gemeenschappelijk 

Europees luchtruim te vergemakkelijken; 

vooruitgang in de richting van het 

gemeenschappelijk Europees luchtruim te 

vergemakkelijken; 

 Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Amendement  7 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Een luchtvaartstrategie voor Europa 

2016/2062(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. neemt kennis van de CO2-emissies die 

worden gegenereerd door de 

luchtvaartsector; wijst nadrukkelijk op het 

brede scala aan reeds genomen of nog te 

nemen maatregelen ter vermindering van 

de uitstoot van CO2 en broeikasgassen, 

zowel op het technische vlak door de 

ontwikkeling van alternatieve brandstoffen 

en efficiëntere vliegtuigen, als op politiek 

gebied door de hand te houden aan 

internationale overeenkomsten; is 

ingenomen met het akkoord dat op 6 

oktober 2016 is bereikt op de 39e zitting 

van de Algemene Vergadering van de 

ICAO, waarbij een mondiale 

marktgebaseerde maatregel (GMBM) ter 

beperking van emissies van de 

internationale luchtvaart werd 

aangenomen, en met het feit dat 65 landen 

zich ertoe hebben verbonden om deel te 

nemen aan de vrijwillige fase in 2027, 

hetgeen betekent dat ongeveer 80 % van de 

emissies boven het niveau van 2020 tot 

2035 door de regeling zal worden 

gecompenseerd; benadrukt dat het 

belangrijk is om na 31 december 2016 de 

afwijking te handhaven die in het kader 

van het emissiehandelssysteem (ETS) is 

toegestaan voor emissies van vluchten 

naar en vanuit luchthavens in de 

ultraperifere regio's als bedoeld in artikel 

29. benadrukt dat alle relevante 

broeikasgasemissies die gegenereerd 

worden als gevolg van de groei van de 

luchtvaartsector omlaag moeten; wijst 

nadrukkelijk op het brede scala aan reeds 

genomen of nog te nemen maatregelen ter 

vermindering van de uitstoot van CO2 en 

broeikasgassen, zowel op het technische 

vlak door de ontwikkeling van alternatieve 

brandstoffen en efficiëntere vliegtuigen, als 

op politiek gebied door de hand te houden 

aan internationale overeenkomsten; neemt 

nota van het akkoord dat op 6 oktober 

2016 is bereikt op de 39e zitting van de 

Algemene Vergadering van de ICAO, 

waarbij een mondiale marktgebaseerde 

maatregel (GMBM) ter beperking van 

emissies van de internationale luchtvaart 

werd aangenomen, en met het feit dat 

65 landen zich ertoe hebben verbonden om 

deel te nemen aan de vrijwillige fase in 

2027, hetgeen betekent dat ongeveer 80 % 

van de emissies boven het niveau van 2020 

tot 2035 door de regeling zal worden 

gecompenseerd; moedigt de Commissie 

aan om verdere ambitieuze maatregelen 

in te voeren om de broeikasgasemissies 

van de luchtvaart te verminderen; 
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349 VWEU; is ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om de EU-

maatregelen ter vermindering van de 

CO2-emissies van de luchtvaart te herzien 

in het licht van dit akkoord; 

Or. en 

 

 


