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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att ett hållbart och miljövänligt transportnät är nervsystemet i 
den europeiska ekonomin och att nödvändiga incitament för en övergång till icke-fossila 
framdrivningsbränslen bör göras tillgängliga där det är möjligt.  

2. Europaparlamentet är medvetet om att CO2-utsläpp, i likhet med CO-, NOx-, VOC- och 
SO4-utsläpp, starkt påverkar luftkvaliteten, främst i stadsområden, och därmed 
människors hälsa genom att de kan ge upphov till lungsjukdomar och olika former av 
cancer. 

3. Mot bakgrund av transportsektorns oljeberoende anser Europaparlamentet att alternativa 
och förnybara energikällor sannolikt kommer att bli allt viktigare så fort nödvändig 
infrastruktur har inrättats. Parlamentet konstaterar dock att vi redan idag kan spara energi 
och bränsle genom sparsam körning, och att teknik för bränslebesparing bör utvecklas och 
främjas inom andra transportmedel – inom luftfarten bör t.ex. jämn inflygning tillämpas.

4. Europaparlamentet konstaterar att förbättringar i fråga om utsläpp från transportmedel 
som drivs med fossilt bränsle under senare tid alltid har motverkats av större efterfrågan, 
vilket orsakat trafikstockningar och luftföroreningar som fortsättningsvis överskrider de 
lagstadgade gränserna. Parlamentet insisterar därför på en övergång till en annan teknik 
eller till den bästa tekniken för fossilt bränsle och stöder därför forskning som bedrivs 
med eller utan finansiellt stöd från EU och som syftar till att påskynda införandet av 
ekologiska innovationer och ny teknik inom transportsektorn. 

5. I de fall där dessa incitament inte fungerar på marknadsvillkor kräver Europaparlamentet 
att kommissionen och medlemsstaterna har mod att ingripa.

6. Europaparlamentet konstaterar att flera regioner i EU där transportbehoven ännu inte är 
tillfredsställda måste ”komma ifatt”, och dessa regioner kommer att uppleva en betydande 
tillväxt inom transportsektorn så fort infrastrukturen byggts ut och ekonomin tagit fart.  
Parlamentet anser att det därför också är viktigt att rikta in framtida insatser på att 
undanröja olikheter i utvecklingen av infrastruktur mellan olika regioner eller stater i EU.  

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja och främja det alleuropeiska 
nätverket för kombinerade transporter och bevilja detta ekonomiskt stöd. 

8. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen fortsätter att stödja och, då så är 
lämpligt, tillsammans med medlemsstaterna initiera kampanjer för att öka medvetenheten 
om miljövänliga transportalternativ, särskilt i känsliga stadsområden där luftkvalitet och 
buller utgör hot mot människors hälsa.   

9. Europaparlamentet anser att det gemensamma europeiska luftrummet och Sesar har visat 
att bränsleförbrukningen kan minskas med +/- 10 procent, utöver det att man lanserar nya, 
bränsleeffektiva och relativt tystgående flygplan.
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10. Europaparlamentet är medvetet om att en omfattande övergång till ny teknik inom 
transportsektorn tar tid och att man i samband med insatser inom ramen för denna process 
bör beakta olikheterna mellan medlemsstaterna, men samtidigt stöder parlamentet 
ekologiska innovationer och rationell användning av fossila bränslen, vilket för 
närvarande fortsättningsvis är det lättaste sättet att begränsa utsläppen från 
transportsektorn.     

11. Europaparlamentet insisterar på ett korrekt genomförande av sociallagstiftningen, 
inbegripet bestämmelser om arbetstider, inom alla transportsektorer, vilket gagnar 
transportarbetares säkerhet och hälsa. 


