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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet upprepar att turism- och transportsektorerna är viktiga för 
Europas ekonomi och starkt energiberoende. Parlamentet betonar att ett integrerat 
energisystem som stöder en minskning av växthusgaserna med 60 % fram till 2030 och 
en fullständig utfasning av fossila bränslen fram till 2050, tillsammans med ett byte av 
transportslag varvid principen om att sätta energieffektivitet främst får fungera som 
ledstjärna, är väsentliga förutsättningar för att dessa sektorer ska förändras i riktning 
mot hållbarhet.

2. Europaparlamentet betonar att man vid utfasningen av fossila bränslen inom turism- och 
transportsektorerna måste säkerställa att alla får tillgång till överkomligt prissatt 
förnybar energi och följa huvudprinciperna för en rättvis omställning och inte får göra 
avkall på uppkopplingsmöjligheterna i avlägsna områden och öområden. 

3. Europaparlamentet understryker att det enda sättet att få bort fossila bränslen inom 
transportväsendet är en massiv utbyggnad av direkt och indirekt e-mobilitet med 
strömförsörjning från förnybara källor. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att anta en policyram som gynnar en snabb elektrifiering av alla 
transportslag, både för person- och godstransporter, och såväl av järnvägar som av 
offentliga fordonsparker och transportnät, i förening med en omfattande utbyggnad av 
nätet för laddningsinfrastruktur.

4. Europaparlamentet betonar att alternativa bränslen från förnybara energikällor är 
lösningen för sådana sektorer där det är svårt att fasa ut fossila bränslen, såsom 
luftfarten och sjöfarten. Parlamentet uppmanar kommissionen att låta unionsrätten 
gynna användningen av sådana bränslen genom att frångå fossilbränslesubventioner, 
tillämpa principen att förorenaren betalar och fastställa normer för låga utsläpp inom 
luftfarten och från fartyg.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en handlingsplan för 
turismsektorns deltagande i integreringen av energisystem, också i form av att det 
inrättas gemenskaper för cirkulär energi inom turismen.


