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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 

Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger sammenhængen mellem TEN-T-infrastrukturnettet og udviklingen på 

logistikområdet og gør opmærksom på de muligheder, som net rummer med hensyn til en 

styrkelse af ydeevne og multimodal transport, herunder gennem bedre anvendelse og 

vedligeholdelse af den allerede eksisterende fysiske og digitale infrastruktur; mener, at 

forbedring af eksisterende sammenkoblinger, anlæg og infrastruktur bør danne 

udgangspunkt for initiativer fra medlemsstaternes eller Kommissionens side, der har som 

sigte at forbedre logistikkens ydeevne i sammenhæng med TEN-T-korridorerne; 

2. understreger, at cirka en fjerdedel af drivhusgasemissionerne i EU stammer fra 

transportsektoren, og at der for perioden 2010-2050 imødeses en stigning på omkring 

70 % i godstransporten (herunder international skibsfart) med de nuværende tendenser og 

vedtagne politikker; understreger derfor, at TEN-T bør ses som et afgørende redskab med 

hensyn til at opfylde målet for CO2-reduktion i den europæiske transportpolitik, som kan 

yde et vigtigt bidrag med hensyn til indfrielsen af målene i COP 21-Parisaftalen, hvis 

ikrafttræden kom på plads for nylig, da den blev ratificeret af EU, og Unionens 

langsigtede klimamål; peger i denne sammenhæng på den rolle, som internationale 

organer og globale forholdsregler spiller med hensyn til at nedbringe de globale 

miljøpåvirkninger, der skyldes transport; 

3. anmoder Kommissionen om at vurdere, om det er muligt at fastlægge en fælles 

standardmetode til måling af drivhusgasemissioner i hele forsyningskæden og for alle 

modale transportløsninger; 

4. fremhæver, at hovedudfordringen for EU på logistikområdet bliver at minimere den 

miljømæssige påvirkning af godstransporten – især vejgodstransporten, som tegner sig for 

omkring en fjerdedel af de drivhusgasemissioner, der skyldes vejtransport – ved at 

nedbringe luft- og støjforureningen, samtidig med at effektiviteten forbedres, i 

overensstemmelse med Parisaftalen;  

5. finder det vigtigt at garantere, at udviklingen på logistikområdet ikke fører til forringede 

levevilkår, især for mennesker, der allerede i forvejen er udsat for høje 

forureningsniveauer, og minder om, at sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter skal 

inddrages ved vurderingen af infrastrukturprojekter, i fuld overensstemmelse med EU-

lovgivningen og navnlig direktivet om miljøkonsekvensvurdering, som medlemsstaterne 

bør omsætte, gennemføre og håndhæve korrekt; 

6. understreger nødvendigheden af at sikre, at planlagt infrastruktur imødekommer reelle 

behov for bæredygtig logistik, og at den ikke kommer til at udgøre en uforholdsmæssigt 

stor belastning af miljøet; understreger i denne sammenhæng, at beskyttelsen af 

biodiversitet og indfrielsen af EU's bevaringsmålsætninger bør integreres meget bedre i 

planlægningen og gennemførelsen af TEN-T; 

7. understreger, at teknologisk innovation åbner mulighed for hurtigere og billigere at 

bevæge sig i retning af et mere effektivt og bæredygtigt europæisk transportsystem ved at 
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fokusere på tre centrale faktorer, nemlig: forbedret køretøjseffektivitet ved hjælp af 

anvendelsen af nye motorer, nye materialer og nyt design, renere energiformer ved hjælp 

af indførelsen af nye brændstoffer og fremdriftssystemer, navnlig i betragtning af at 95 % 

af den energi, der anvendes i EU's transportsektor, er oliebaseret, samt bedre anvendelse 

af transportnetværk gennem udbredelsen af informations- og kommunikationsteknologi; 

mener derfor i denne sammenhæng, at erstatning af fossile brændstoffer i 

transportsektorens energiforsyning vil forbedre sektorens miljømæssige præstation, og at 

foranstaltninger såsom ordninger, der tilskynder til et hurtigt skift i retning af omstilling af 

tunge erhvervskøretøjer og lastbiler til renere og alternative fremdriftssystemer, eller 

foranstaltninger, der gør flydende naturgas (LNG) til et alternativ til diesel og til et 

overgangsbrændstof, der kan nedbringe emissionerne fra vejgodstransport, indtil 

alternative fremdriftsformer såsom elektriske batterier og brændselsceller bliver 

konkurrencedygtige, bør overvejes; 

8. opfordrer Kommissionen til at gøre jernbanegodstransport mere konkurrencedygtig ved 

hjælp af fuldt ud interoperable og indbyrdes forbundne jernbanenet og ved at sikre 

virksomheder lige adgang, og til at gøre det samme hvad angår godstransport ad indre 

vandveje, ad floder og ad søvejen samt luftgodstransport, så hver enkelt transportform kan 

operere på lige vilkår, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme 

multimodal og intermodal transport; påpeger desuden, at det med henblik på at gøre 

overgangen til andre transportformer og godstransportlogistikken mere effektiv og 

bæredygtig er nødvendigt at træffe foranstaltninger i alle led af transportnettene for at 

sikre smidige forbindelser mellem de forskellige transportmidler, der benyttes, forenkle 

tjenesterne og sikre, at de er pålidelige, samt fjerne lovgivningsmæssige, tekniske og 

driftsmæssige forhindringer; mener i denne sammenhæng, at Kommissionen bør foreslå 

rammer for elektronisk informationsudveksling og transportforvaltning inden for 

multimodal transport (e-fragt) med henblik på at befordre forenklede, papirløse, 

gnidningsløse og gennemsigtige informationsstrømme mellem virksomheder og 

myndigheder; 

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til – uden at dette går ud over den 

overordnede sikkerhed – at styrke mere effektive forholdsregler og tilskyndende 

foranstaltninger med henblik på at anspore jernbaneselskaberne til at bekæmpe støj fra 

jernbanegodstransport, i betragtning af de negative helbredsmæssige følger, som 

støjforurening giver anledning til, og navnlig idet næsten syv millioner mennesker i EU, 

især i byområder, er udsat for jernbanerelaterede støjgener på et niveau, som ligger over 

den tilladte tærskel for eksponering; opfordrer Kommissionen til at indføre øvre grænser 

for støjemissioner fra jernbanegodstransport; 

10. understreger, at behovet for at sætte betydelige kræfter ind på at puste fornyet liv i 

jernbaner og på styrkelse af indre vandveje bør være en prioritet i EU's strategi for 

bæredygtig transport; mener, at medlemsstaterne og Kommissionen – eftersom især 

jernbanerne siden den økonomiske krises begyndelse konstant har mistet markedsandele – 

bør foreslå nye og ikkediskriminerende initiativer med henblik på at støtte udviklingen af 

denne sektor i hele Europa; minder Kommissionen og medlemsstaterne om de ambitiøse 

mål, der er fastsat i hvidbogen om transport fra 2011 (COM(2011)0144), heriblandt, at 

30 % af al vejgodstransport over længere afstande end 300 km skal overgå til 

jernbanetransport og transport ad indre vandveje senest i 2030, og at andelen senest i 2050 

skal være 50 %; 
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11. minder om vigtigheden af sammenkobling af søhavne og andre transportformer, navnlig 

jernbaner, med henblik på at anspore til anvendelse af mere miljøvenlige transportformer, 

styrke intermodalitet og nedbringe CO2-emissionerne; opfordrer Kommissionen til at 

fokusere på at forbedre sammenkoblingen med søhavne, der forsøger at udvikle 

forbindelser til jernbane- og TEN-T-korridorer; 

12. understreger, at det er vigtigt at investere i logistik til "den sidste kilometer" og flere 

økologiske logistikknudepunkter for at opnå en bedre integration mellem bymæssige 

knudepunkter og hovedkorridorer, eftersom de fleste rejser indledes og afsluttes i 

byområder, samt arbejde for forenkling af administrations- og toldklareringsprocedurer 

med henblik på at nedbringe den samlede transporttid og de samlede transportudgifter; 

peger på det potentiale, som sejlads ad indre vandveje og TEN-T's maritime dimension 

rummer med hensyn til at mindske miljøbelastningen fra transportsektoren; 

13. opfordrer Kommissionen til at fremme udviklingen af eldrevne transportformer og den 

nødvendige infrastruktur i hele TEN-T-nettet og – navnlig i bycentre – fremme 

udviklingen af innovative transportordninger, herunder eksempelvis anvendelse af 

eldrevne køretøjer og vedvarende energikilder, samt udvikling af alternative brændstoffer 

og den nødvendige infrastruktur; understreger, at anvendelsen af lette eldrevne 

erhvervskøretøjer til logistik til den sidste kilometer mindsker CO2-emissionerne i 

almindelighed og de lokale emissioner af forurenende stoffer samt støj i særdeleshed og 

derfor bidrager positivt til luftkvaliteten i byerne; understreger derfor behovet for 

ladeinfrastruktur i de logistiske knudepunkter; 

14. understreger, at forskning og innovation kan spille en betydelig rolle for udviklingen af en 

logistik, der er bæredygtig i miljømæssig henseende og digitaliseret, og med hensyn til en 

øget interoperabilitet mellem og sammenkobling af IT-systemer og -tjenester;  

15. understreger, hvor vigtigt det er for transport- og logistiksektoren, at det digitale indre 

marked fuldføres, og navnlig, at der forefindes lettilgængelige forbindelsesmuligheder af 

høj pålidelighed og stabilitet i hele TEN-T-nettet og langs jernbanekorridorer; 

16. opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med den strategiske energiteknologiplan 

(SET-plan) at udarbejde en ny innovations- og anvendelsesstrategi for transportsektoren 

med henblik på at finde frem til egnede forvaltnings- og finansieringsinstrumenter og 

sikre en hurtig udbredelse af forskningsresultater; 

17. anmoder – eftersom digitaliseringen af tjenester spiller en rolle med hensyn til at anspore 

til mere miljøvenlige transportløsninger – Kommissionen om, blandt andet gennem en 

sammenhængende lovgivningsmæssig tilgang på EU-plan, at lette tilgængeligheden til og 

delingen af data om trafikstrømmen gennem korridorerne og brugen af multimodal 

transport, navnlig for SMV'er, og sikre større inddragelse af lokale operatører og 

offentlige myndigheder i denne sektor med henblik på en forbedret styring af 

forsyningskæden og en mere effektiv anvendelse af ressourcer og infrastruktur, blandt 

andet ved at samle bedste praksis; understreger, at tilgængeligheden af disse data om 

trafikstrømmen er afgørende for aktører – såsom udbydere af digitale kort- og 

navigationstjenester – med henblik på at muliggøre intermodal transport, effektiviseret 

ruteplanlægning, automatiseret kørsel, intelligente transportsystemer og "kolonnekørsel" 

(dvs. at flere køretøjer sammenkobles) inden for vejgodstransport, hvor sidstnævnte 

tillader en bedre udnyttelse af slipstrømmen og derved mindsker emissioner og øger 
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vejenes kapacitet; 

18. påpeger, at transportregulering i øjeblikket er knyttet til transportformen og hører under 

forskellige internationale organers (eksempelvis Den Internationale Søfartsorganisations 

(IMO's) og Organisationen for International Civil Luftfarts (ICAO's)) ansvarsområde; 

bemærker endvidere, at den overordnede gennemgang og udvikling af det multimodale 

transportsystem er en udfordring på grund af de mange involverede aktører; 

19. anbefaler, at montering af alkolåse – med en lav, videnskabeligt baseret tolerancegrænse – 

gøres obligatorisk for alle nye typer af køretøjer til godstransport; 

20. opfordrer Kommissionen til at afsætte flere midler og anvende EU-fondsmidlerne mere 

effektivt, især for så vidt angår de projekter, der har til formål at mindske indvirkningen 

på miljøet af transportsektoren i almindelighed og af godstransport i særdeleshed, og også 

for så vidt angår de bæredygtige projekter med en større risiko, som kunne være mindre 

attraktive for private investorer; 

21. opfordrer Kommissionen til at overveje, hvilken indvirkning udbredelsen af just-in-time-

konceptet har på miljøet, eftersom det øger cirkulationen af køretøjer; 

22. understreger behovet for – ikke mindst i betragtning af den gradvise tilnærmelse til en 

cirkulær økonomi – at integrere udgående og indgående logistikaktiviteter med henblik på 

at nedbringe det generelle volumen af cirkulerende køretøjer. 
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