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8.2.2017 A8-0021/4 

Ändringsförslag  4 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0021/2017 

Pavel Telička 

En luftfartsstrategi för Europa 

2016/2062(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande om en 

luftfartsstrategi för Europa och dess 

ansträngningar att identifiera källor för att 

stimulera sektorn genom att finna nya 

marknadsmöjligheter och undanröja 

hinder. Vidare välkomnar parlamentet 

kommissionens förslag som syftar till att 

anta och förutse nya utmaningar på 

grundval av en gemensam europeisk 

vision, genom utveckling av moderna 

regelverk. Parlamentet anser att man på 

längre sikt bör ha en mer heltäckande och 

mer långtgående strategi för att ge de 

impulser som krävs för en hållbar och 

konkurrenskraftig europeisk 

luftfartsindustri. 

1. Europaparlamentet noterar 

kommissionens meddelande om en 

luftfartsstrategi för Europa och dess 

ansträngningar att identifiera källor för att 

ge denna sektor en tydlig plats genom att 

finna nya hållbara utvecklingsmöjligheter 

inom EU:s transportpolitik. Vidare 

välkomnar parlamentet kommissionens 

förslag som syftar till att anta och förutse 

nya utmaningar på grundval av en 

gemensam europeisk vision, genom 

utveckling av moderna regelverk. 

Parlamentet anser att man på längre sikt 

bör ha en mer heltäckande och mer 

långtgående strategi för att ge de impulser 

som krävs för en hållbar och 

konkurrenskraftig europeisk 

luftfartsindustri, som gynnar rättvis 

intramodal och intermodal konkurrens. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Ändringsförslag  5 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0021/2017 

Pavel Telička 

En luftfartsstrategi för Europa 

2016/2062(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet påminner om att 

luftrummet också är en del av EU:s inre 

marknad och att all fragmentering till följd 

av ineffektivt utnyttjande samt skilda 

nationella metoder (exempelvis i fråga om 

operativa förfaranden, skatter, avgifter 

osv.) orsakar längre flygtider, förseningar, 

ökad bränsleförbrukning och ökade 

koldioxidutsläpp, förutom att den övriga 

marknaden påverkas negativt och att EU:s 

konkurrenskraft hämmas. 

11. Europaparlamentet påminner om att 

luftrummet också är en del av 

EU:s inre marknad och att all 

fragmentering till följd av ineffektivt 

utnyttjande samt skilda nationella metoder 

(exempelvis i fråga om system för 

flygtrafikledning och luftfartskontroll 

(ATM/ATC) som är fragmenterade över 

nationsgränserna, otillräckligt 

samordnade nationella bidrag och 

EU-bidrag som leder till en kapplöpning i 

fråga om investeringar och illojal 

konkurrens, operativa förfaranden, 

undantag för skatter på flygfotogen, moms 

på biljetter, avsaknad av 

växthusgasbaserade avgifter osv.) orsakar 

längre flygtider, förseningar, ökad 

bränsleförbrukning och ökade 

koldioxidutsläpp. Dessutom påverkas den 

övriga intermodala transportmarknaden 

negativt, och det blir svårare för EU att nå 

sina mål för en hållbar transportpolitik. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Ändringsförslag  6 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0021/2017 

Pavel Telička 

En luftfartsstrategi för Europa 

2016/2062(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet noterar att det i 

enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 

551/2004, utan att det påverkar 

medlemsstaternas suveränitet över sitt 

luftrum, ska inrättas en gemensam 

europeisk övre flyginformationsregion 

(EUIR), och uppmanar kommissionen att 

genomföra detta, eftersom regionala 

flaskhalsar därmed kan åtgärdas och 

flygtrafiken fortsätta i de mest trafikerade 

delarna av luftrummet vid eventuella 

oförutsedda omständigheter eller störningar 

i flygtrafiken. Parlamentet anser att EUIR 

kommer att göra det möjligt att successivt 

inrätta en transeuropeisk 

höghastighetsled för luftfart, vilket skulle 

innebära ännu ett steg i riktning mot 

fullbordandet av det gemensamma 

europeiska luftrummet och en 

kostnadseffektiv förvaltning av 

EU:s luftrum. Parlamentet välkomnar de 

framsteg som redan gjorts inom 

flygledningstjänsten och som syftar till 

ökad effektivitet och minskade kostnader 

och utsläpp, särskilt tack vare det arbete 

som utförts av nätverksförvaltaren, och 

uppmanar medlemsstaterna att slutföra 

inrättandet av de funktionella 

luftrumsblocken utan ytterligare dröjsmål 

för att underlätta ytterligare framsteg i 

genomförandet av det gemensamma 

12. Europaparlamentet noterar att det i 

enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 

551/2004, utan att det påverkar 

medlemsstaternas suveränitet över sitt 

luftrum, ska inrättas en gemensam 

europeisk övre flyginformationsregion 

(EUIR), och uppmanar kommissionen att 

genomföra detta, eftersom nationsgränser 

därmed inte behöver beaktas och 

flygtrafiken kan fortsätta i de mest 

trafikerade delarna av luftrummet vid 

eventuella oförutsedda omständigheter 

eller störningar i flygtrafiken. Parlamentet 

anser att EUIR kommer att bidra till det 

gradvisa förverkligandet av det 

gemensamma europeiska luftrummet och 

en kostnadseffektiv förvaltning av 

EU:s luftrum. Parlamentet välkomnar de 

framsteg som redan gjorts inom 

flygledningstjänsten och som syftar till att 

öka effektiviteten och minimera de 

externa kostnaderna genom minskningen 

av bullret vid flygplatser och utsläppen. 

Parlamentet understryker särskilt att det 

arbete som utförts av nätverksförvaltaren 

är viktigt, och uppmanar medlemsstaterna 

att slutföra inrättandet av de funktionella 

luftrumsblocken utan ytterligare dröjsmål 

för att underlätta ytterligare framsteg i 

genomförandet av det gemensamma 

europeiska luftrummet. 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Ändringsförslag  7 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0021/2017 

Pavel Telička 

En luftfartsstrategi för Europa 

2016/2062(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet noterar 

koldioxidutsläppen inom luftfartssektorn. 

Parlamentet betonar alla de åtgärder som 

redan har vidtagits och som planeras för att 

minska utsläppen av koldioxid och 

växthusgaser, både tekniskt genom 

utveckling av alternativa bränslen och 

effektivare luftfartyg, och politiskt genom 

iakttagande av internationella avtal. 

Parlamentet välkomnar den 

överenskommelse som nåddes vid Icaos 

39:e sammanträde den 6 oktober 2016, då 

en global marknadsbaserad åtgärd antogs 

för att minska utsläppen från internationell 

luftfart, samt åtagandet från 65 länder att 

delta i den frivilliga fasen senast 2027, 

vilket innebär att cirka 80 procent av de 

utsläpp som överstiger 2020 års nivåer ska 

kompenseras genom systemet fram till 

2035. Parlamentet understryker vikten av 

att även efter den 31 december 2016 

behålla det undantag som beviljats inom 

ramen för EU:s utsläppshandelssystem 

för utsläpp från flyg till och från 

flygplatser i de yttersta randområdena i 

den mening som avses i artikel 349 i EUF 

fördraget. Parlamentet välkomnar 

kommissionens avsikt att se över EU:s 

åtgärder för att minska luftfartssektorns 

koldioxidutsläpp mot bakgrund av denna 

överenskommelse. 

29. Europaparlamentet understryker att 

alla relevanta växthusgasutsläpp som 

genereras genom luftfartssektorns tillväxt 

måste minskas. Parlamentet betonar alla de 

åtgärder som redan har vidtagits och som 

planeras för att minska utsläppen av 

koldioxid och växthusgaser, både tekniskt 

genom utveckling av alternativa bränslen 

och effektivare luftfartyg, och politiskt 

genom iakttagande av internationella avtal. 

Parlamentet noterar den överenskommelse 

som nåddes vid Icaos 39:e sammanträde 

den 6 oktober 2016, då en global 

marknadsbaserad åtgärd antogs för att 

minska utsläppen från internationell 

luftfart, samt åtagandet från 65 länder att 

delta i den frivilliga fasen senast 2027, 

vilket innebär att cirka 80 procent av de 

utsläpp som överstiger 2020 års nivåer ska 

kompenseras genom systemet fram till 

2035. Parlamentet uppmuntrar 

kommissionen att vidta fler långtgående 

åtgärder för att minska utsläpp av 

växthusgaser från luftfartssektorn. 
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