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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bemærker, at transport udgør næsten en tredjedel af den samlede energiefterspørgsel i 
Den Europæiske Union og er den sektor i EU, der har den næsthurtigste vækst i 
energiefterspørgslen; mener derfor, at det er nødvendigt med særlige foranstaltninger til 
fremme af en mere effektiv energianvendelse inden for de enkelte dele af 
transportsektoren for at sikre en bæredygtig energianvendelse i transportsektoren; minder 
om, at passagertransporten fortsat vil stige inden for alle transportformer, men mest inden 
for vejtransport og luftfart ;

2. understreger, at transportsektoren er meget afhængig af mineraloliebaserede
brændstoffer, hovedsagelig benzin, dieselolie og petroleum, der tilsammen udgør 98 % af 
den samlede energiefterspørgsel i transportsektoren; bemærker, at langt størstedelen af 
disse brændstoffer importeres fra tredjelande, hvilket rejser spørgsmål med hensyn til 
forsyningssikkerhed og bæredygtighed; bemærker, at større energieffektivitet, som i
Kommissionens grønbog om energi tillægges grundlæggende betydning, først og 
fremmest skal opnås i transportsektoren, hvor 80 % af energiforbruget finder sted inden 
for vejtransporten, som skal gøres til en absolut prioritet;

3. er af den opfattelse, at mængden af tilsætningsstoffer i dieselolie og benzin skal øges og, 
om nødvendigt, gøres obligatorisk for at få førstegenerationsbiobrændstofferne taget i 
brug;

4. mener derfor, at transport spiller en vigtig rolle, når det gælder om at opnå en bæredygtig, 
konkurrencedygtig og sikker energiforsyning og -anvendelse inden for EU i betragtning 
af mulighederne for på kort sigt at opnå en konkret og målelig nedsættelse af forbruget og 
på mellemlang sigt at opnå en effektiv og bæredygtig forbedring af infrastrukturen;
bemærker, at en kombineret udvikling af energistrategier og transportpolitik er nødvendig 
for at gøre industrien konkurrencedygtig på EU-plan;

5. glæder sig over det lovgivningsmæssige initiativ og andre initiativer, som EU-
institutionerne har taget, og som har forbedret energiintensiteten (efterspørgsel i 
primærenergi pr. enhed af BNP) i transportsektoren; opfordrer derfor til, at der træffes 
foranstaltninger til fremme af en europæisk platform for energibesparelse og brug af 
alternativ energi, særlig for transportsektoren, som ikke blot skal gælde vejtransport, men 
også luft- og søtransport;

6. minder om, at disse initiativer omfatter foranstaltninger til forbedring af 
godstransportsystemets miljøpræstationer (Marco Polo II), afgifter på tunge godskøretøjer 
for benyttelse af visse infrastrukturer, fremme af nærskibsfarten, foranstaltninger til 
fremme af transport ad indre vandveje (Naiades), Cars 21-initiativet om at fremskynde 
udviklingen af mere energieffektive køretøjer, ændring af systemet til beskatning af 
køretøjer for at fremme anvendelse af energieffektive køretøjer, foranstaltninger til at 
lette indførelsen og anvendelse af biobrændstoffer i transportsektoren, udvikling af et 
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"fælles luftrum" og SESAR-systemet, som vil nedsætte forbruget af flybrændstof, 
herunder optagelse af luftfarten i den europæiske emissionshandelsordning, og Galileo-
projektet, der vil optimere trafikstyringen;  

7. fastholder, at yderligere fremskridt skal ske gennem udvikling af et sammenhængende 
transeuropæisk transportnet, primært inden for jernbanetransport, transport ad indre 
vandveje og nærskibsfart, og ved at finde den rigtige balance for den fremtidige udvikling 
af transportformer og fremme forskning og teknologisk innovation for at øge 
brændstofeffektiviteten, nedbringe afhængigheden af mineraloliebaserede brændstoffer,
og reducere spildet ved at løse problemet med trafikal overbelastning og fly, der ligger i 
kø for at lande, og gennem yderligere forskning i energieffektive køretøjer og køretøjer, 
der drives af alternative brændstoffer, samt gennem foranstaltninger til at fremme 
anvendelsen af energieffektiv og miljøvenlig offentlig og privat transport, særlig i 
byområder.                       

8. mener, at en mere effektiv luftfart og en nedsættelse af flyvningernes varighed, udvikling 
og anvendelse af energieffektive hybridbiler, der udnytter mulighederne inden for f.eks. 
brændselscelleteknologi og biobrændstoffer, og videreudvikling af sektoren for 
jernbanegods samt en forbedring af lastfaktoren for godstransport generelt ville medvirke 
til et mere begrænset og effektivt energiforbrug;

9. mener, at det er nødvendigt med oplysningskampagner for at få de europæiske borgere til 
at ændre adfærd til fordel for mere bæredygtig mobilitet.
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