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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att transportsektorn står för nästan en tredjedel av den 
slutliga energiefterfrågan i EU och att den är den näst snabbast växande sektorn när det 
gäller efterfrågan på energi i EU. Parlamentet anser därför att det krävs särskilda åtgärder 
för att främja en mer effektiv energianvändning inom varje transportsektor om man vill 
säkra en hållbar energianvändning i transportsektorn. Parlamentet påminner om att antalet 
persontransporter, om det inte sker några stora förändringar, kommer att fortsätta att öka 
för alla transportsätt, men framför allt inom vägtransportsektorn och inom luftfarten.

2. Europaparlamentet understryker att transportsektorn i hög grad är beroende av 
petroleumbaserade bränslen, huvudsakligen bensin, dieselolja och flygfotogen, som 
tillsammans svarar för 98 procent av den slutliga energiefterfrågan i transportsektorn. 
Parlamentet påpekar att dessa bränslen i mycket stor utsträckning importeras från 
tredjeländer, vilket väcker frågor beträffande försörjningssäkerheten och hållbarheten.
Parlamentet påpekar att ökad energieffektivitet, som tillskrivs en grundläggande 
betydelse i kommissionens grönbok, först och främst måste uppnås inom transportsektorn 
där 80 procent av energiförbrukningen sker inom vägtransportsektorn, som måste få 
högsta prioritet.

3. Europaparlamentet anser att andelen tillsatser till dieselolja och bensin måste ökas och 
vid behov göras obligatorisk om första generationens biobränslen skall tas i bruk.

4. Europaparlamentet anser därför att transportsektorn har en viktig roll att spela när det 
gäller att uppnå en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning och 
energianvändning i EU, eftersom det är möjligt att på kort sikt uppnå en konkret och 
mätbar minskning av förbrukningen och på medellång sikt en effektiv och hållbar 
förbättring av infrastrukturen. Parlamentet påpekar att det krävs en integrerad utveckling 
av energistrategin och transportpolitiken för att säkra industriell konkurrenskraft på 
EU-nivå.

5. Europaparlamentet välkomnar de lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som tagits av 
EU-institutionerna och som förbättrat energiintensiteten (efterfrågan på primärenergi 
per enhet BNP) i transportsektorn. Parlamentet efterlyser därför åtgärder för att främja en 
europeisk plattform för energiminskning och alternativ energiförbrukning, särskilt för 
transportsektorn, som inte enbart skall gälla vägtransport, utan också luft- och sjöfart.

6. Europaparlamentet påminner om att dessa initiativ inbegriper åtgärder för förbättring av 
godstransportsystemens miljöprestanda (Marco Polo II); avgifter på tunga godsfordon för 
användning av vissa infrastrukturer; främjande av närsjöfart; åtgärder för att främja 
transporter på inre vattenvägar (Naiades); Cars 21-initiativet för att påskynda 
utvecklingen av mer bränsleeffektiva fordon; omstrukturering av system för 
fordonsbeskattning för att uppmuntra användningen av bränsleeffektiva fordon; åtgärder 
för att underlätta införandet och användningen av biobränslen i transportsektorn; 
utveckling av ett gemensamt luftrum och Sesar-systemet, som kommer att minska 
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förbrukningen av flygfotogen, inbegripet luftfart inom ramen för Europeiska unionens 
system för handel med utsläppsrätter; och Galileo-projektet, som kommer att optimera 
trafikledningen.

7. Europaparlamentet påpekar att man måste nå ytterligare framsteg genom att utveckla ett 
sammanhängande transeuropeiskt transportnät främst för järnväg, inlandssjöfart och 
närsjöfart, genom att skapa rätt balans i den framtida utvecklingen av transportsätt och 
uppmuntra forskning och teknisk innovation i syfte att förbättra bränsleeffektiviteten,
minska beroendet av petroleumbaserade bränslen och minska slöseriet genom att lösa 
problemet med trafikstockningar och flyg som väntar på landningstillstånd och genom 
ytterligare forskning om energieffektiva fordon och fordon som drivs med alternativa 
bränslen, och genom att vidta åtgärder för att uppmuntra användningen av energieffektiv 
och miljövänlig kollektiv och privat trafik, särskilt i stadsområden.

8. Europaparlamentet anser att ökad effektivitet inom luftfarten och kortare flygtider, 
utveckling och användning av bränsleeffektiva hybridbilar som utnyttjar möjligheterna 
med t.ex. bränslecellteknik och biobränslen, och en vidare utveckling av godstransporter 
på järnväg tillsammans med en förbättring av lastfaktorn för godstransporter generellt, 
skulle bidra till en mer begränsad och effektiv energiförbrukning.

9. Europaparlamentet understryker behovet av att anordna kampanjer för att upplysa 
medborgarna och uppmuntra till nya vanor till fördel för en mer hållbar rörlighet för 
de europeiska medborgarna.
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