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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie en de doelstellingen van de EU-

bijdrage aan de COP 21-klimaatconferentie die in december 2015 in Parijs zal worden 

gehouden; benadrukt dat zowel de Commissie als de lidstaten de vervoersector tijdens de 

conferentie zichtbaarder moeten maken door onder meer te wijzen op initiatieven zoals de 

"Agenda van oplossingen", en het voortouw moeten nemen om tot een transparante en 

bindende internationale overeenkomst te komen waarbij de rol van niet-overheidsactoren 

wordt erkend; roept de Commissie op actief initiatieven te ondersteunen op het gebied van 

duurzame stedelijke mobiliteit en openbaar vervoer in het kader van de conferentie; 

2. verzoekt de Commissie haar steun en deskundigheid ter beschikking te stellen van de 

partijen van de COP 21-conferentie, zodat zij hun nationale bijdragen kunnen leveren en 

tegelijkertijd het bewustzijn kunnen vergroten over de rol van de vervoersector bij de 

ontwikkeling van omvattende strategieën om de broeikasgasemissies te verminderen; 

3. erkent dat de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) zich inzet voor de 

ontwikkeling van een mondiaal marktmechanisme om de emissies van de luchtvaart terug 

te brengen; betreurt echter het gebrek aan vooruitgang en ambitie tot nu toe; wijst op het 

feit dat er wereldwijd overeengekomen regels binnen de ICAO en de Internationale 

Maritieme Organisatie (IMO) nodig zijn om de CO2-emissiedoelstellingen voor de lucht- 

en zeevaart te halen; verzoekt alle partijen daarom om zich vast te leggen op een 

instrument en maatregelen met een doeltreffend en structureel karakter om de verlaging 

van CO2-emissies van de luchtvaart te garanderen; roept de IMO op haar inspanningen op 

te voeren teneinde tot een overeenkomst te komen om de emissies van de internationale 

scheepvaart tegen eind 2016 doeltreffend te reguleren en te verlagen;  

4. wil dat het protocol van Parijs doelstellingen voor de verlaging van broeikasgasemissies 

omvat, die stroken met een wereldwijd koolstofbudget dat beantwoordt aan de 2°C- 

doelstelling voor het internationale lucht- en zeevervoer, en verzoekt alle partijen, met 

inbegrip van de Commissie en de lidstaten, zich in het kader van het protocol van Parijs 

als topprioriteit te houden aan mondiale, gekwantificeerde doelstellingen voor de 

verlaging van broeikasgassen, en om in het kader van de ICAO en de IMO vóór eind 2016 

overeenstemming te bereiken over een geloofwaardig instrument op basis waarvan de 

nodige reducties kunnen worden verwezenlijkt; wijst erop dat rekening moet worden 

gehouden met de specifieke situatie van eilandgebieden en ultraperifere gebieden, om 

ervoor te zorgen dat de milieuprestaties geen gevolgen hebben voor de mobiliteit en de 

toegankelijkheid van deze gebieden in het bijzonder; 

5. erkent dat, overeenkomstig het vijfde evaluatieverslag van de Intergouvernementele 

Werkgroep inzake klimaatverandering, het mondiale koolstofbudget waarbij de 

temperatuurstijging waarschijnlijk kan worden beperkt tot minder dan 2°C, vereist dat de 

mondiale cumulatieve emissies tussen 2011 en 2100 binnen een bereik van 1 010 Gton 

CO2 blijven; 
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6.  is van mening dat de algemene klimaatdoelstellingen onmogelijk verwezenlijkt kunnen 

worden als er niet meer nadruk wordt gelegd op de verlaging van de emissies van de 

vervoersector, aangezien dat de enige sector is waarin de broeikasgasemissies blijven 

stijgen (30 % in de afgelopen 25 jaar); benadrukt dat dit alleen bereikt kan worden met 

bindende doelstellingen voor de verlaging van broeikasgassen, in combinatie met de 

volledige integratie van hernieuwbare energie op de markt, een technologisch neutrale 

aanpak van de overstap naar een koolstofarme economie, en een volledig geïntegreerd 

vervoers- en investeringsbeleid dat zowel modal shift als technologische vooruitgang en 

verkeersvermijdingbeleid (bijv. groene logistiek en geïntegreerd mobiliteitsbeheer) omvat;  

7. wijst erop dat 94 % van het vervoer - vooral het weg-, lucht- en zeevervoer - afhankelijk is 

van fossiele brandstoffen en dat er daarom met spoed maatregelen moeten worden 

genomen om vaart te zetten achter de verwezenlijking van de doelstellingen van het 

witboek (uiterlijk 2030) met betrekking tot hernieuwbare brandstoffen, elektriciteit en 

koolstofarme alternatieven; is van oordeel dat de verbetering van de energie-efficiëntie 

van vervoer een van de topprioriteiten moet zijn van het Europese vervoersbeleid; 

benadrukt het belang van een krachtige ontwikkeling van de distributiekanalen van 

nieuwe duurzame en emissievrije energiebronnen, teneinde de ambitieuze overgang naar 

duurzamere energie te ondersteunen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en 

geïmporteerde energie te verminderen; 

8. wijst erop dat ruim de helft van de wereldbevolking in steden leeft en dat stedelijk vervoer 

een belangrijke bijdrage levert aan de broeikasgasemissies van de vervoersector; dringt er 

derhalve bij de Commissie en de lidstaten op aan actief het bewustzijn te vergroten over 

de rol van duurzame stedelijke mobiliteit bij het nakomen van de mitigatieverplichtingen; 

benadrukt dat verantwoordelijk grondgebruik, goede planning en duurzame 

vervoersoplossingen in stedelijke gebieden op efficiënte wijze bijdragen aan het doel van 

verlaging van de CO2-emissies; roept de Commissie op de maatregelen te treffen die 

nodig zijn om openbaar vervoer, oplossingen voor gedeelde mobiliteit en loop- en 

fietsmogelijkheden nadrukkelijk te bevorderen, met name in dichtbevolkte gebieden, en 

om voorstellen te doen om de EU-regelgeving waar nodig te verbeteren teneinde 

multimodaliteit en nieuwe mobiliteit en logistieke diensten te bevorderen;  

9. benadrukt dat er voor de vervoersector een goede energiemix vereist is, die kan worden 

bereikt door het bevorderen van alternatieve voertuigen die rijden op aard- en biogas en 

alle beleidsmaatregelen ter versterking van duurzame vervoerswijzen, zoals de 

elektrificatie van het vervoer en het gebruik van intelligente vervoersystemen; benadrukt 

dat de nadruk moet worden gelegd op treinen, trams, elektrische bussen, elektrische auto's 

en elektrische fietsen, dat rekening moet worden gehouden met de hele levenscyclus, en 

dat gestreefd moet worden naar het volledig benutten van hernieuwbare energiebronnen; 

dringt er met klem bij de lokale openbare-vervoersautoriteiten en vervoersmaatschappijen 

op aan een voortrekkersrol te spelen bij de introductie van een koolstofarme vloot en 

koolstofarme technologieën;  

10. wijst er nadrukkelijk op dat de klimaatimpact van het vervoer geleidelijk geïnternaliseerd 

moet worden binnen een omvattend maatregelenpakket ten behoeve van een correcte 

prijsstelling in deze sector en eerlijke mededinging tussen vervoerswijzen; roept de 

Commissie op om te zorgen voor passende financiële instrumenten en 
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investeringsfinanciering van de EU, met inbegrip van klimaatfondsen, voor de projecten 

in de vervoersector die een positief milieueffect hebben, waarbij aan geen enkele 

vervoerswijze wordt voorbijgegaan en, met name, om de ontwikkeling van plannen voor 

duurzame stedelijke mobiliteit aan te moedigen; roept er daarom toe op verschillende 

instrumenten te combineren, waarin negatieve externe factoren worden gecompenseerd, 

onderzoek en ontwikkeling en grootschalige demonstratieprojecten voor schone 

vervoertechnologie worden gefinancierd en stimulansen in het leven worden geroepen om 

deze technologie toe te passen; 

11. wijst erop dat zowel kortetermijnstrategieën als langetermijnstrategieën voor 

vervoersmitigatie van cruciaal belang zijn als de EU haar vergaande ambities op het vlak 

van de verlaging van broeikasgassen wil verwezenlijken; 

12. wijst erop dat het gebruik van ruimte-infrastructuur moet worden overwogen bij de 

uitvoering van maatregelen ter vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering, 

met name in de vorm van controle van en toezicht op broeikasgasemissies; vraagt de 

Commissie met klem actief bij te dragen aan een mondiaal systeem voor toezicht op CO2 

en CH4; roept de Commissie op meer te doen voor de ontwikkeling van een EU-systeem 

om broeikasgasemissies op autonome wijze te meten met behulp en onder uitbreiding van 

de missies van het Copernicus-programma; 

13. beklemtoont dat de EU haar voortrekkersrol op verantwoordelijke wijze moet vertolken en 

erkent dat het concurrentievermogen van de EU kan worden belemmerd als de ambitie en 

de doelstellingen van de EU niet worden gedeeld in andere delen van de wereld. 
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