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Amendement 1
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de doorberekening van 
de externe kosten van het vervoer (lokale 
emissies, CO2-emissies, fragmentering van 
habitats en gezondheidskosten) in de 
vervoersprijzen, indien deze op een 
eerlijke, non-discriminatoire wijze 
geschiedt voor alle vormen van vervoer, 
zou leiden tot het maken van 
natuurvriendelijke keuzen voor de 
gebruikte vorm van vervoer;

1. onderstreept dat de doorberekening van 
de externe kosten van het vervoer (lokale 
emissies, CO2-emissies, verlies aan 
biologische verscheidenheid, 
fragmentering van habitats, 
gezondheidskosten, kosten van de 
afhankelijkheid van aardolie, ongevallen 
en andere sociale kosten) in de 
vervoersprijzen, indien deze op een 
eerlijke, non-discriminatoire wijze 
geschiedt voor alle vormen van vervoer, 
zou leiden tot het maken van meer 
natuurvriendelijke keuzen voor de 
gebruikte vorm van vervoer; is verder van 
oordeel dat met prioriteit een einde moet 
worden gemaakt aan rechtstreekse en 
indirecte subsidies aan het weg- en 
luchtvervoer, zoals de vrijstelling van 
kerosine van de brandstofaccijns en de 
BTW-vrijstelling van vluchten binnen de 
EU; 

Or. en

Amendement 2
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de doorberekening van
de externe kosten van het vervoer (lokale 
emissies, CO2-emissies, fragmentering van 
habitats en gezondheidskosten) in de 
vervoersprijzen, indien deze op een 

1. onderstreept dat de doorberekening van 
de externe kosten van het vervoer (lokale 
emissies, CO2-emissies, fragmentering van 
habitats en gezondheidskosten) in de 
vervoersprijzen, indien deze op een 
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eerlijke, non-discriminatoire wijze 
geschiedt voor alle vormen van vervoer, 
zou leiden tot het maken van 
natuurvriendelijke keuzen voor de 
gebruikte vorm van vervoer;

eerlijke, non-discriminatoire wijze 
geschiedt voor alle vormen van vervoer, 
rekening houdend met de mate van 
vervuiling, zou leiden tot het maken van 
natuurvriendelijke keuzen voor de 
gebruikte vorm van vervoer;

Or. de

Amendement 3
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt bovendien aan op sectoriële 
streefcijfers voor de vermindering van de 
CO2-emissies van het vervoer, met een 
verplichte algemene vermindering met ten 
minste 30% in 2020, zowel op nationaal 
als Europees niveau;

Or. en

Amendement 4
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is bovendien van mening dat een 
culturele verschuiving naar duurzamer 
vormen van vervoer noodzakelijk is en 
bevorderd dient te worden door een 
openbaar informatiebeleid; is van oordeel 
dat de opbrengsten van de 
inrekeningbrenging van de 
vervoerskosten hoofdzakelijk moeten 
worden geherinvesteerd in duurzame 
vormen van vervoer en maatregelen om 
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de klimaatverandering te beperken; 

Or. en

Amendement 5
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op de voorspelde 
tendens in de richting van een verdere 
verstedelijking van onze samenleving, 
hetgeen een toenemend belang met zich 
meebrengt van ruimtelijke ordening en het 
beschikbaar stellen van aantrekkelijke 
systemen voor massavervoer, vooral wat 
betreft het vervoer in stedelijke gebieden;

2. vestigt de aandacht op de voorspelde 
tendens in de richting van een verdere 
verstedelijking van onze samenleving, 
hetgeen een toenemend belang met zich 
meebrengt van ruimtelijke ordening en het 
beschikbaar stellen van aantrekkelijke en 
milieuvriendelijke systemen voor lokaal 
openbaar vervoer,, vooral wat betreft het 
vervoer in stedelijke gebieden;

Or. de

Amendement 6
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op de voorspelde 
tendens in de richting van een verdere 
verstedelijking van onze samenleving, 
hetgeen een toenemend belang met zich 
meebrengt van ruimtelijke ordening en het 
beschikbaar stellen van aantrekkelijke 
systemen voor massavervoer, vooral wat 
betreft het vervoer in stedelijke gebieden;

2. vestigt de aandacht op de voorspelde 
tendens in de richting van een verdere 
verstedelijking van onze samenleving, 
hetgeen een toenemend belang met zich 
meebrengt van ruimtelijke ordening en het 
beschikbaar stellen van aantrekkelijke en 
milieuvriendelijker systemen voor lokaal 
openbaar vervoer,, vooral wat betreft het 
vervoer in stedelijke gebieden, zonder 
daarbij echter de landelijke gebieden te 
verwaarlozen;
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Or. en

Amendement 7
Salvatore Tatarella

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op de voorspelde 
tendens in de richting van een verdere 
verstedelijking van onze samenleving, 
hetgeen een toenemend belang met zich 
meebrengt van ruimtelijke ordening en het 
beschikbaar stellen van aantrekkelijke 
systemen voor massavervoer, vooral wat 
betreft het vervoer in stedelijke gebieden; 

2. . vestigt de aandacht op de voorspelde 
tendens in de richting van een verdere 
verstedelijking van onze samenleving, 
hetgeen een toenemend belang met zich 
meebrengt van ruimtelijke ordening en het 
beschikbaar stellen van aantrekkelijke en 
efficiënte systemen voor massavervoer, die 
inspelen op nieuwe technieken en die in 
termen van kosten, methode en reistijd de 
concurrentie kunnen opnemen tegen 
personenauto's, vooral wat betreft het 
vervoer in stedelijke gebieden 

Or. it

Amendement 8
Salvatore Tatarella

Ontwerpadvies
Paragrafen 2 bis (nieuw) en 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt het belang van een strikte 
controle op de naleving van de maximum 
snelheidsgrens van 50 km/uur in de 
stedelijke gebieden; wijst erop dat studies 
en onderzoekingen hebben aangetoond 
dat dit een tweevoudig effect heeft:  in de 
eerste plaats leidt deze tot een 
vermindering van de vervuilende emissies 
en in de tweede plaats leidt zij tot een 
vermindering van het aantal ongelukken 
en dodelijke ongevallen, waarmee een 
aanzienlijk deel van de bevolking van de 
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stedelijke gebieden wordt geconfronteerd; 
2 ter. benadrukt de noodzaak van het 
institutionaliseren van het concept van 
milieuvriendelijk rijden, of eco-rijden, en 
onderricht in deze rijstijl verplicht te 
stellen bij het onderwijzen van jonge 
autorijders, want het is aangetoond dat 
door eenvoudige aanpassingen van de 
rijstijl het brandstofgebruik  met soms wel 
30% kan worden verminderd, hetgeen ook 
een vermindering met zich meebrengt van 
de emissies van CO2, onverbrande 
koolwaterstoffen en fijn stof;

Or. it

Amendement 9
Bairbre de Brún

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat goede 
vervoersverbindingen met openbare 
diensten in landelijke gebieden zullen 
leiden tot een vermindering van het 
gebruik van personenauto's;

Or. en

Amendement 10
János Áder

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt, met het oog op de 
totstandbrenging van een coherent 
stedelijk en voorstedelijk vervoerssysteem 
en ter voorkoming van de ontvolking van 
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het platteland, aan op de vorming van 
Functionele Stedelijke Regio's; 

Or. hu

Amendement 11
Salvatore Tatarella

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

 3. is van oordeel dat de naleving van de 
luchtkwaliteitseisen die in de Europese 
wetgeving vastgelegd zijn van 
fundamenteel belang is, gezien de 
toegenomen frequentie van 
ademhalingsaandoeningen en andere 
kwalen die verband houden met de 
luchtverontreiniging, vooral ten gevolge 
van het vervoer; en is daarom - met name 
in stedelijke gebieden - vóór de invoering 
van zones met lage emissies en 
maatregelen, met als doel het verkeer te 
temperen en de mensen te stimuleren om 
zich te voet of per fiets te gaan verplaatsen;

3. is van oordeel dat de naleving van de 
luchtkwaliteitseisen die in de Europese 
wetgeving vastgelegd zijn van 
fundamenteel belang is, gezien de 
toegenomen frequentie van 
ademhalingsaandoeningen en hart-  en 
vaatziekten en andere kwalen die verband 
houden met de luchtverontreiniging, vooral 
ten gevolge van het vervoer;  is van 
oordeel dat er, om deze kwestie aan te 
pakken, stimulansen moeten worden 
gegeven voor preventieve maatregelen, bij 
voorbeeld voor de invoering van 
hoogwaardige filters voor de ultrafijne 
vaste deeltjes die door motoren worden 
uitgestoten, en dat er ook stimulansen 
moeten worden verstrekt om het 
bestaande autopark te vervangen voor 
zover dat niet beantwoordt met de 
Europese normen Euro4, Euro5 en Euro6 
(de laatste van deze normen zal in 2014 
van kracht worden). De vermindering van 
emissies moet zich niet alleen beperken tot 
voertuigen die nieuwe technologie 
gebruiken, d.w.z. voertuigen met nieuwe 
motoren, maar moet ook voertuigen 
betreffen die zich reeds in het verkeer 
bevinden. Motoren van oudere types 
kunnen worden aangepast door 
gebruikmaking van nieuwe filters om het 
lage emissieniveau van nieuwe voertuigen 
voor  ultrafijne vaste deeltjes te bereiken.  
Is daarom - met name in stedelijke 
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gebieden - vóór de invoering van zones 
met lage emissies en maatregelen (zoals 
30-km-zones, d.w.z.  stedelijke gebieden 
met een maximaal toegelaten snelheid van 
niet meer dan 30 km per uur), met als doel 
het verkeer te temperen en de mensen te 
stimuleren om zich te voet of per fiets te 
gaan verplaatsen.

Or. it

Amendement 12
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de naleving van de 
luchtkwaliteitseisen die in de Europese 
wetgeving vastgelegd zijn van 
fundamenteel belang is, gezien de 
toegenomen frequentie van 
ademhalingsaandoeningen en andere 
kwalen die verband houden met de 
luchtverontreiniging, vooral ten gevolge 
van het vervoer; en is daarom - met name 
in stedelijke gebieden - vóór de invoering 
van zones met lage emissies en 
maatregelen, met als doel het verkeer te 
temperen en de mensen te stimuleren om 
zich te voet of per fiets te gaan verplaatsen;

3. is van oordeel dat de naleving van de 
luchtkwaliteitseisen die in de Europese 
wetgeving vastgelegd zijn van 
fundamenteel belang is, gezien de 
toegenomen frequentie van 
ademhalingsaandoeningen en andere 
kwalen die verband houden met de 
luchtverontreiniging, mede ten gevolge van 
het vervoer; en is daarom - met name in 
stedelijke gebieden - vóór de invoering van 
zones met lage emissies en maatregelen, 
met als doel het verkeer te temperen en de 
mensen te stimuleren om zich te voet of 
per fiets te gaan verplaatsen, voor zover dit 
in overeenstemming is met de beginselen 
van uitvoerbaarheid en functionaliteit;

Or. it

Amendement 13
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op de goedkeuring van 
Europese wetgeving betreffende de 
rechten van voetgangers overeenkomstig 
het Europese Handvest voor voetgangers, 
alsook op een lage maximumsnelheid in 
alle woonwijken; beveelt aan om de 
fietsverkeerrichtsnoeren van het Handvest 
van Brussel goed te keuren als officiële 
beleidsdoelstellingen van de EU en de 
beschikbaarstelling van financiële 
middelen uit TEN-T voor investeringen in 
de rijwielinfrastructuur;  dringt aan op 
hindernisvrije toegang tot de 
vervoersdiensten voor personen met 
beperkte mobiliteit als een van de 
basisbeginselen voor het vervoersbeleid; 

Or. en

Amendement 14
Salvatore Tatarella

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt, voor wat de verbetering van 
de levenskwaliteit aangaat, aan op een 
aanpassing van het vervoer aan personen 
met verminderde mobiliteit, die het 
onvervreemdbare recht bezitten, 
geformuleerd in artikel 9 van het Verdrag 
van de Verenigde Naties over de Rechten 
van Personen met een Handicap, op 
toegang tot alle vormen van vervoer. Dit 
recht vormt een hoeksteen van de non-
discriminatie in het vrije verkeer van 
personen, en hieruit vloeien ook 
voordelen voort op economisch en 
cultureel gebied en in samenhang met het 
toerisme.
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Or. it

Amendement 15
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 2008, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor;

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 2008, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor, waar het 
vervoer over middellange en lange afstand 
betreft;

Or. it

Amendement 16
Salvatore Tatarella

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
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zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 2008, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor; 

zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 2008, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor, in afwachting 
van de aanleg van nieuwe spoorlijnen die 
compatibel moeten zijn met de capaciteit 
van het bestaande netwerk.   Dringt 
bovendien aan op bevordering van de 
aanleg van nieuwe overslagfaciliteiten 
(ter verbetering van de overlading van 
vracht van wegvervoersmiddelen naar de 
trein) en op verbetering van de 
functionalteit van de thans bestaande 
faciliteiten;

Or. it

Amendement 17
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 20081, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 2008, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
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in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor; 

in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor door 
verbindende maatregelen; 

Or. en

Amendement 18
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 20081, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor;

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen; merkt op dat de invoering 
van de emissienormen Euro5 en Euro6 
voor personenauto's en de Euro VI norm 
voor zware motorvoertuigen een bijdrage 
leveren aan de verbetering van de 
luchtkwaliteit en dit in de toekomst nog 
verder zullen doen, zodat uitstel van de 
tenuitvoerlegging hiervan een negatief 
effect zal hebben en wijst erop dat de 
hieruit voortvloeiende vernieuwing van 
het wagenpark tot gevolg zal hebben dat 
oude voertuigen vervangen worden door 
nieuwe met lagere emissies; maakt zich 
evenwel nog steeds zorgen over het niveau 
van de stikstofoxiden en dat van de fijne 
deeltjes (Term report 20081, fig. 5.1);  is 
echter bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor;
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Or. de

Amendement 19
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 20081, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor;

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 20081, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor; dringt aan op 
de stopzetting van de aanleg van nieuwe 
wegen en is van oordeel dat in plaats 
daarvan het spoorwegsysteem moet 
worden uitgebreid; 

Or. de

Amendement 20
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 

erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
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voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 2008, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor;

voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 2008, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor en andere 
maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie van het vervoer;

Or. en

Amendement 21
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 20081, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor;

5.  erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen (Term report 20081, fig. 5.1);   
Merkt op dat er significante verdere 
verbeteringen in de kwaliteit van de lucht 
zullen komen dankzij de tenuitvoerlegging 
van de nieuwe emissienormen voor 
motorvoertuigen Euro5 en Euro6 
(personenauto's) en Euro VI (zware 
voertuigen), waarbij in het kader van de 
vervanging van het wagenpark de 
emissies van het wegvervoer aanzienlijk 
zullen verminderen naarmate oudere 
voertuigen vervangen worden door 
nieuwere.  De lidstaten moeten daarom 
passende maatregelen nemen om deze 
vervanging van het wagenpark te 
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bespoedigen.
maakt zich echter bijzondere zorgen over 
de ontwikkeling van de CO2-emissies van 
het wegverkeer die, ondanks een 
vermindering van de CO2-emissies van 
personenauto's met bijna 20% sinds 1995 
en een gemiddelde verbetering van de 
brandstofefficiëntie van 
beroepsvoertuigen met 1% sinds de jaren 
1970,  in de periode van 1990 tot 2006 met 
28% zijn toegenomen, vergeleken met een 
vermindering van 3% in de andere 
sectoren; merkt op dat dit het gevolg is van 
een toegenomen vraag naar 
vervoersdiensten, die rechtstreeks 
samenhangt met de toeneming van het 
BIP. Verlangt daarom de tenuitverlegging 
van een geïntegreerde aanpak van de 
vermindering van de CO2-emissies, 
waarbij alle betrokken partijen hun deel 
van de verantwoordelijkheid moeten 
aanvaarden;  

Or. en

Amendement 22
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 20081, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 

5. erkent dat het vervoer over de weg erin 
geslaagd is zijn emissies van vaste deeltjes 
(PM 10), zuurvormende bestanddelen en 
voorloperstoffen van ozon aanzienlijk te 
verminderen, maar maakt zich nog steeds 
zorgen over het niveau van de 
stikstofoxiden en dat van de fijne deeltjes 
(Term report 2008, fig. 5.1); is echter 
bijzonder teleurgesteld over de 
ontwikkeling van de CO2-emissies van het 
wegverkeer, die in de periode van 1990 tot 
2006 met 28% zijn toegenomen, 
vergeleken met een vermindering van 3% 
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in de andere sectoren; dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor;

in de andere sectoren; Is van oordeel dat 
ook rekening moet worden gehouden met 
het effect van deeltjes zwarte koolstof 
(roet) op de wereldwijde opwarming en 
dat het filteren van deeltjes moet worden 
aanbevolen om dat effect te elimineren 
teneinde tenminste een gedeeltelijke 
compensatie te beden voor een verhoging 
of onvoldoende vermindering van de 
CO2-emissies. dringt aan op een 
geleidelijke overschakeling van 
goederenvervoer over de weg naar 
goederenvervoer per spoor;

Or. en

Amendement 23
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Wijst erop daat de vervoersector niet 
geslaagd is in het verwezenlijken van een 
substantiële vermindering van het gebruik 
van fossiele brandstoffen en dat de sector 
nog steeds voor 97% van deze energiebron 
afhankelijk is; wijst erop dat deze 
afhankelijkheid een negatief effect heeft 
op de wereldwijde veiligheid en de 
omvang van de beschikbare reserves;

Or. ro

Amendement 24
János Áder

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Benadrukt het belang van het 
noord-zuid segment van het 
Transeuropese Transportnet, vooral 
gezienhet feit dat - door het ontbreken van 
autosnelwegen - het transeuropese 
verkeer door de steden van de regio gaat, 
met grote milieuschade als gevolg;

Or. hu

Amendement 25
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om bij de 
lidstaten aan te dringen op het 
verwijderen van lokale hindernissen die 
de totstandkoming van 
communicatiecorridors per spoor 
vertragen;

Or. it

Amendement 26
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is bezorgd over de verwachte emissies 
van SOx en NOx van het vervoer over zee, 
die tegen 2020 ongeveer even groot zullen 
zijn als die van het goederenvervoer op het 
land, en ook over de mislukte poging van 
de Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) om een systeem tot vermindering 
van de CO2-emissies in te voeren; verlangt 

6. is bezorgd over de verwachte emissies 
van SOx en NOx van het vervoer over zee, 
die tegen 2020 ongeveer even groot zullen 
zijn als die van het goederenvervoer op het 
land, en ook over de mislukte poging van 
de Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) om een systeem tot vermindering 
van de CO2-emissies in te voeren;
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daarom dat het zeevervoer wordt 
opgenomen in het Europees systeem voor 
emissiehandel;

Or. it

Amendement 27
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is bezorgd over de verwachte emissies 
van SOx en NOx van het vervoer over zee, 
die tegen 2020 ongeveer even groot zullen 
zijn als die van het goederenvervoer op het 
land, en ook over de mislukte poging van 
de Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) om een systeem tot vermindering 
van de CO2-emissies in te voeren; verlangt 
daarom dat het zeevervoer wordt 
opgenomen in het Europees systeem voor 
emissiehandel;

6. Erkent dat uit gegevens van de 
Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) blijkt dat et vervoer over zee 3 tot 5 
maal minder CO2-emissies veroorzaakt 
dan het vervoer over land, maar is bezorgd 
over de verwachte emissies van SOx en 
NOx van het vervoer over zee, die tegen 
2020 ongeveer even groot zullen zijn als 
die van het goederenvervoer op het land, 
en ook over de weinig resolute poging van 
de Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) om een systeem tot vermindering 
van de CO2-emissies in te voeren. verlangt 
daarom een onderzoek naar de 
mogelijkheid om het zeevervoer op te 
nemen in het Europees systeem voor 
emissiehandel, indien het IMO-overleg 
zou mislukken, daarbij  rekening houdend 
met het internationale karakter van het 
zeevervoer en de mogelijke lek van CO2-
emissies naar havens buiten de EU en 
naar het vervoer over land;

Or. en
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Amendement 28
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is bezorgd over de verwachte emissies 
van SOx en NOx van het vervoer over zee, 
die tegen 2020 ongeveer even groot zullen 
zijn als die van het goederenvervoer op het 
land, en ook over de mislukte poging van 
de Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) om een systeem tot vermindering 
van de CO2-emissies in te voeren; verlangt 
daarom dat het zeevervoer wordt 
opgenomen in het Europees systeem voor 
emissiehandel;

6. is bezorgd over de verwachte groei van 
de SOx en NOx emissies van het 
zeevervoer tussen 2000 en 2020 en over 
het feit dat deze emissies dan gelijk zullen  
zijn aan of zelfs groter dan de  totale 
emissies van alle bronnen op land, en 
dringt er bij de Commissie op aan op te 
treden aan de hand van de IMO-
porgnoses van 2008 voor SOx en NOx 
door de voorbereidende werkzaamheden 
van de EU te bespoedigen om al haar 
zeewatere uit te roepen tot Emissie 
Controlegebieden (ECA's) voor SOx en 
NOx: is ook bezorgd over het feit dat de 
Intenational Civil Aviation Organisation 
(ICAO) en de IMO steeds weer in gebreke 
blijven om bindende maatregelen goed te 
keuren om het klimaateffect van de 
luchtvaart en de zeevaart onder controle 
te brengen gedurende de 12 jaar die 
verstreken zijn sinds de goedkeuring van 
het Protocol van Kyoto; dringt aan op 
bindende maatregelen, waarbij ten 
spoedigste maxima worden vastgesteld 
voor de emissies van het vervoer, die 
analoog zijn aan de reductiedoelstellingen 
die gelden voor andere industriële 
sectoren in de ontwikkelde landen, 
waarbij tenminste 50% van de toegekende 
emissierechten op dt gebied verhandeld 
kunnen worden;  dringt er, zo lang het  
aan zinvolle wereldwijde streefcijfers en 
maatregelen ontbreekt,  bij de Commissie 
op aanm om voorstellen te doen om het 
zeevervoer op te nemen onder de 
reductiedoelstellingen van de EU en het 
Europese Systeem voor de handel in 
emissierechten, zoals ook bepaald wordt 
in het klimaatpakket;
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Or. en

Amendement 29
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt het dat de Commissie niet 
erin geslaagd is om haar toezegging 
gestand te doen om het klimaateffect van 
de NOx-emissies van de luchtvaart aan te 
pakken in het kader van een afzonderlijk 
instrument en dringt daarom aan op de 
invoering van een multiplicator ten 
aanzien van het gebruik van het Clean 
Development Mechanism and Joint 
Inplementation (CDM&JI) of de 
emissiekredieten die door de operatoren in 
de luchtvaartsector aan andere sectoren 
worden verstrekt met ingang van 2012; 
dringt er bij de EU op aan om erop toe te 
zien dat bij alle Europese en 
internationale instrumenten van het 
klimaatbeleid rekening wordt gehouden 
met het klimaateffect van de luchtvaart;

Or. en

Amendement 30
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) een uiterst 
belangrijke factor vormen bij onze 
zoektocht naar een duurzame toekomst 
voor het vervoer, omdat alleen radicale 
technologische veranderingen kunnen 

7. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) een uiterst 
belangrijke factor vormen bij onze 
zoektocht naar een duurzame toekomst 
voor het vervoer, omdat radicale 
technologische veranderingen kunnen 
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leiden tot de broodnodige vermindering 
van emissies en de overgang op vormen 
van vervoer met een lage uitstoot van CO2; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan om te identificeren welke factoren 
de uit O&O voortkomende mogelijkheden 
tot innovatie kunnen aanwakkeren en wat 
de hindernissen zijn, en om prioriteit te 
geven aan investeringen in een 
milieuvriendelijke infrastructuur;

leiden tot de broodnodige vermindering 
van emissies en de overgang op vormen 
van vervoer met een lage uitstoot van CO2; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan om te identificeren welke factoren 
de uit O&O voortkomende mogelijkheden 
tot innovatie kunnen aanwakkeren en wat 
de hindernissen zijn, en om prioriteit te 
geven aan investeringen in een 
milieuvriendelijke infrastructuur;

Or. en

Amendement 31
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) een uiterst 
belangrijke factor vormen bij onze 
zoektocht naar een duurzame toekomst 
voor het vervoer, omdat alleen radicale 
technologische veranderingen kunnen
leiden tot de broodnodige vermindering 
van emissies en de overgang op vormen 
van vervoer met een lage uitstoot van CO2; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan om te identificeren welke factoren 
de uit O&O voortkomende mogelijkheden
tot innovatie kunnen aanwakkeren en wat 
de hindernissen zijn, en om prioriteit te 
geven aan investeringen in een 
milieuvriendelijke infrastructuur;

7. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) een uiterst 
belangrijke factor vormen bij onze 
zoektocht naar een duurzame toekomst 
voor het vervoer, omdat alleen een radicale 
ecologische reconstructie kan leiden tot de 
broodnodige vermindering van emissies en 
de overgang op vormen van vervoer met 
een lage uitstoot van CO2; Wijst er 
Commissie en de lidstaten erop een 
significante kosten-neutrale vermindering 
van de emissies van het vervoer thans 
reeds technisch uitvoerbaar is; benadrukt 
dat elektrische auto's niet de manier zijn 
om de hard nodige vermindering van de 
emssies in de komende decennia te 
realiseren; benadrukt dat de huidige stand 
van de automobielindustrie er één is van 
endemische structurele tekorten en dat 
deze industrie voor de noodzaak staat om 
zich aan te passen aan de nieuwe eisen;
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan om te identificeren welke factoren 
de uit O&O voortkomende mogelijkheden 
tot innovatie kunnen aanwakkeren en wat 
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de hindernissen zijn, en om prioriteit te 
geven aan investeringen in een 
milieuvriendelijke infrastructuur;

Or. de

Amendement 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) een uiterst 
belangrijke factor vormen bij onze 
zoektocht naar een duurzame toekomst 
voor het vervoer, omdat alleen radicale 
technologische veranderingen kunnen 
leiden tot de broodnodige vermindering 
van emissies en de overgang op vormen 
van vervoer met een lage uitstoot van CO2; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan om te identificeren welke factoren 
de uit O&O voortkomende mogelijkheden 
tot innovatie kunnen aanwakkeren en wat 
de hindernissen zijn, en om prioriteit te 
geven aan investeringen in een 
milieuvriendelijke infrastructuur;

7. is van oordeel dat onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) een uiterst 
belangrijke factor vormen bij onze 
zoektocht naar een duurzame toekomst 
voor het vervoer, omdat alleen radicale 
technologische veranderingen kunnen 
leiden tot de broodnodige vermindering 
van emissies en de overgang op vormen 
van vervoer met een lage uitstoot van CO2; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan om te identificeren welke factoren 
de uit O&O voortkomende mogelijkheden 
tot innovatie kunnen aanwakkeren en wat 
de hindernissen zijn, en om prioriteit te 
geven aan investeringen in een 
milieuvriendelijke infrastructuur, bij 
voorbeeld intelligente netwerken voor het 
transport van elektrische energie en 
aardgas of biomethaan uit hernieuwbare 
bron en netwerken voor de distributie van 
waterstof. Dingt er bij de Commissie op 
aan om niet voorbij te zien aan het belang 
van technologische ontwikkelingen 
binnen de auto die van invloed zij op het 
gedrag van de bestuurder en daardoor een 
potentiële bijdrage kunnen leveren aan de 
vermindering van het brandstofgebruik en 
van de CO2-emissies.

Or. en
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Amendement 33
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7bis. Vestigt de aandacht op het feit dat de 
energie-efficiëntie van het vervoer 
weliswaar is toegenomen, maar dat deze 
winsten in efficiëntie niet geresulteerd 
heeft in een algemene vermindering van 
het energieverbruik, aangezien de vraag 
naar vervoersdiensten sterk is 
toegenomen;

Or. en

Amendement 34
János Áder

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7bis. dringt, in het belang van de 
bescherming van de bestaande 
infrastructuur - en met name die van het 
openbaar vervoer in de steden - aan op 
een spoedige herstructurering van het 
subsidiëringssysteem, in dier voege dat er 
minstens zo'n grote prioriteit wordt 
toegekend aan het onderhoud en de 
modernisering van de bestaande lijnen als 
er in de afgelopen decennia gegeven is 
aan de aanleg van nieuwe lijnen;  

Or. hu
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Amendement 35
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt er bij de Commissie op aan haar 
uitwisseling van beste praktijken voort te 
zetten, bijvoorbeeld in het kader van het 
initiatief CIVITAS, dat steden de 
mogelijkheid biedt om te leren van de 
praktijken van andere steden.

8. dringt er bij de Commissie op aan haar 
uitwisseling van beste praktijken voort te 
zetten, bijvoorbeeld in het kader van de 
Conventie van Burgemeesters, het 
initiatief CIVITAS en andere, die steden 
de mogelijkheid bieden om te leren van de 
praktijken van andere steden.

Or. en

Amendement 36
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8bis.  Erkent dat het potentieel voor 
ecologisch duurzaam vervoer niet 
oneindig is en dringt daarom aan op 
goedkeuring van een beleid tot beheersing 
van de vraag naar vervoer, zowel binnen 
de EU als op wereldvlak, hetgeen 
implicaties zal hebben voor de handels- en 
mededingingsregels;

Or. en

Amendement 37
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8ter. is van oordeel dat onderhoud, 
verbetering en intelligent gebruik van de 
bestaande vervoersinfrastructuur 
voorrang moeten krijgen boven de bouw 
van nieuwe infrastructuur; pleit ervoor de 
investering in nieuwe infrastructuur 
hoofdzakelijk te beperken tot 
milieuvriendelijke projecten zoals 
openbaar vervoer, fietspaden en 
voorzieningen ter bevordering van de 
verkeersveiligheid;

Or. en

Amendement 38
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. Dringt erop aan dat de 
communautaire financiering voor 
vervoersprojecten, met inbegrip van 
leningen van de EIB, afhankelijk wordt 
gemaakt van alomvattende Duurzame 
Vervoersplannen, die door elk land en 
elke regio worden ingediend en op de 
vervanging van de aanpak aan de hand 
van prioritaire projecten door een die 
gebaseerd is op een netwerk van 
proriteiten; dringt aan op een intensievere 
raadpleging van het publiek en striktere 
regels voor transparantie, alsook op 
betere tenuitvoerlegging van en toezicht 
op de milieueffectevaluatie en de 
natuurbeschermingswetgeving met 
betrekking tot investeringen in de 
vervoersinfrastructuur; 

Or. en



AM\798985NL.doc 27/27 PE430.949v01-00

NL

Amendement 39
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8d. verwijst naar zijn resolutie van 23 
april 2009 inzake een actieplan voor 
mobiliteit in de stadsgebieden1 en beveelt 
de invoering aan van geïntegreerde 
duurzame plannen  voor verkeer en 
mobiliteit in de stadsgebieden voor 
agglomeraties met meer dan 100.000 
inwoners, waarbij de Europese 
financiering op dit gebied afhankelijk 
wordt gesteld van het bestaan van 
dergelijke plannen;

Or. en

                                               
1


