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Ändringsförslag 1
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att om man 
internaliserade externa transportkostnader 
(lokala utsläpp, koldioxidutsläpp, 
fragmentering av livsmiljöer och 
hälsovårdskostnader) i transportpriserna för 
samtliga transportmedel på ett rättvist och 
icke-diskriminerande sätt skulle detta leda 
till miljövänliga val av transportmedel.

1. Europaparlamentet betonar att om man 
internaliserade externa transportkostnader 
(lokala utsläpp, koldioxidutsläpp, förlust 
av biologisk mångfald, fragmentering av 
livsmiljöer, hälsovårdskostnader, 
kostnader för oljeberoende och olyckor 
samt andra sociala kostnader) i 
transportpriserna för samtliga 
transportmedel på ett rättvist och icke-
diskriminerande sätt skulle detta leda till 
miljövänligare val av transportmedel. 
Parlamentet anser vidare att det bör vara 
en prioritering att direkta och indirekta 
bidrag till väg- och lufttransporter, som 
t.ex. befrielse från bränsleskatt för 
fotogen och befrielse från moms för 
EU-flygningar, tas bort.

Or. en

Ändringsförslag 2
Sabine Wils

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att om man 
internaliserade externa transportkostnader 
(lokala utsläpp, koldioxidutsläpp, 
fragmentering av livsmiljöer och 
hälsovårdskostnader) i transportpriserna för 
samtliga transportmedel på ett rättvist och 
icke-diskriminerande sätt skulle detta leda 
till miljövänliga val av transportmedel.

1. Europaparlamentet betonar att om man 
internaliserade externa transportkostnader 
(lokala utsläpp, koldioxidutsläpp, 
fragmentering av livsmiljöer och 
hälsovårdskostnader) i transportpriserna för 
samtliga transportmedel på ett rättvist och 
icke-diskriminerande sätt, rangordnade 
efter utsläpp, skulle detta leda till 
miljövänliga val av transportmedel.
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Or. de

Ändringsförslag 3
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet kräver dessutom 
mål för minskade koldioxidutsläpp inom 
transportsektorn som är förenliga med en 
total obligatorisk minskning av 
koldioxidutsläpp med minst 30 procent till 
2020, på både nationell nivå och EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 4
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet anser dessutom att 
samhället behöver förändras mot 
hållbarare transportmedel och att detta 
bör främjas genom en politik för
information till allmänheten. Parlamentet 
anser att inkomster från internalisering 
av transportkostnader främst bör 
återinvesteras i hållbara transportmedel 
och i åtgärder för att motverka 
klimatförändringarna.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Sabine Wils

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmärksammar den 
förutspådda utvecklingen mot en ökad grad 
av urbanisering av vårt samhälle, som 
kommer att öka betydelsen av fysisk 
planering och attraktiva 
kollektivtrafiksystem, särskilt för 
stadstrafiken.

2. Europaparlamentet uppmärksammar den 
förutspådda utvecklingen mot en ökad grad 
av urbanisering av vårt samhälle, som 
kommer att öka betydelsen av fysisk 
planering och attraktiva allmänna och 
miljövänliga lokaltrafiksystem, särskilt för 
stadstrafiken.

Or. de

Ändringsförslag 6
Rovana Plumb

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmärksammar den 
förutspådda utvecklingen mot en ökad grad 
av urbanisering av vårt samhälle, som 
kommer att öka betydelsen av fysisk 
planering och attraktiva 
kollektivtrafiksystem, särskilt för 
stadstrafiken.

2. Europaparlamentet uppmärksammar den
förutspådda utvecklingen mot en ökad grad 
av urbanisering av vårt samhälle, som 
kommer att öka betydelsen av fysisk 
planering och attraktiva och 
miljövänligare kollektivtrafiksystem, 
särskilt för stadstrafiken, dock utan att 
försumma landsbygdstrafiken.

Or. en

Ändringsförslag 7
Salvatore Tatarella

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmärksammar den 
förutspådda utvecklingen mot en ökad grad 
av urbanisering av vårt samhälle, som 
kommer att öka betydelsen av fysisk 
planering och attraktiva 
kollektivtrafiksystem, särskilt för 
stadstrafiken.

2. Europaparlamentet uppmärksammar den 
förutspådda utvecklingen mot en ökad grad 
av urbanisering av vårt samhälle, som 
kommer att öka betydelsen av fysisk 
planering och attraktiva och effektiva
kollektivtrafiksystem som använder den 
nya tekniken och är konkurrenskraftiga i 
förhållande till privatfordon sett till 
kostnader, transportsätt och 
transporttider, särskilt för stadstrafiken.

Or. it

Ändringsförslag 8
Salvatore Tatarella

Förslag till yttrande
Punkterna 2a och 2b (nya)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet framhåller vikten 
av att kontrollera att den maximala 
hastighetsbegränsningen på 50 km/h i 
tätbebyggelse respekteras till fullo, vilket 
enligt olika studier och undersökningar 
ger en dubbel effekt, nämligen minskade 
förorenande utsläpp och färre olyckor och 
dödsfall i trafiken, varav en mycket stor 
andel som bekant sker i tätbebyggda 
områden.
2b. Europaparlamentet betonar behovet 
av att institutionalisera principen om 
miljövänliga körsätt, eller ”ecodriving”, 
och att göra det till ett obligatoriskt inslag 
i utbildningen av nya förare, eftersom det 
har bevisats att man genom smärre 
justeringar av sitt körsätt kan minska 
bränsleförbrukningen med upp till 
30 procent, med följaktiga minskningar 
av utsläppen av koldioxid, oförbrända 
kolväten och fina partiklar.
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Or. it

Ändringsförslag 9
Bairbre de Brún

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att bra 
transportförbindelser till offentliga 
inrättningar på landsbygden kommer att 
minska användningen av privata bilar.

Or. en

Ändringsförslag 10
János Áder

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. För att skapa fungerande 
storstadsregioner och få människor att bo 
kvar på landsbygden efterlyser 
Europaparlamentet en lokaltrafik som 
hänger samman.

Or. hu

Ändringsförslag 11
Salvatore Tatarella

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det är 
oerhört viktigt att de luftkvalitetsnormer 

3. Europaparlamentet anser att det är 
oerhört viktigt att de luftkvalitetsnormer 
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som fastställs i EU:s lagstiftning efterlevs, 
med tanke på ökningen av 
luftvägssjukdomar och andra sjukdomar 
kopplade till luftföroreningar som framför 
allt orsakas av transporter. Parlamentet 
förespråkar, i synnerhet i städerna, 
lågutsläppszoner samt trafikdämpande 
åtgärder som skapar ett incitament för att 
promenera eller cykla.

som fastställs i EU:s lagstiftning efterlevs, 
med tanke på ökningen av 
luftvägssjukdomar, hjärt- och 
kärlsjukdomar och andra sjukdomar 
kopplade till luftföroreningar som framför 
allt orsakas av transporter. Parlamentet 
anser att man för att råda bot på detta 
problem bör vidta förebyggande åtgärder 
som exempelvis användningen av 
högkvalitativa filter för ultrafina fasta 
partiklar som släpps ut av motorer och 
även ta initiativ till en upprustning av de 
fordon i trafik som inte överensstämmer 
med de europeiska normerna Euro 4, 
Euro 5 och Euro 6 (som börjar gälla från 
och med 2014). Utsläppsminskningen bör 
inte begränsas enbart till fordon med den 
nya tekniken, det vill säga med nya 
motorer, utan även omfatta äldre fordon 
som redan är i trafik. Den äldre 
generationens motorer kan utrustas med 
det nya filtret så att de ger ifrån sig 
samma låga utsläpp av ultrafina fasta 
partiklar som nya bilar. Parlamentet 
förespråkar, i synnerhet i städerna, 
lågutsläppszoner (till exempel 30-zoner, 
det vill säga stadsområden där den högsta 
tillåtna hastigheten är 30 km/h) samt 
trafikdämpande åtgärder som skapar ett 
incitament för att promenera eller cykla.

Or. it

Ändringsförslag 12
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det är 
oerhört viktigt att de luftkvalitetsnormer 
som fastställs i EU:s lagstiftning efterlevs, 
med tanke på ökningen av 
luftvägssjukdomar och andra sjukdomar 

3. Europaparlamentet anser att det är 
oerhört viktigt att de luftkvalitetsnormer 
som fastställs i EU:s lagstiftning efterlevs, 
med tanke på ökningen av 
luftvägssjukdomar och andra sjukdomar 
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kopplade till luftföroreningar som framför 
allt orsakas av transporter. Parlamentet 
förespråkar, i synnerhet i städerna, 
lågutsläppszoner samt trafikdämpande 
åtgärder som skapar ett incitament för att 
promenera eller cykla.

kopplade till luftföroreningar som bland 
annat orsakas av transporter. Parlamentet 
förespråkar, i synnerhet i städerna, 
lågutsläppszoner samt trafikdämpande 
åtgärder som skapar ett incitament för att 
promenera eller cykla, vilka bör vidtas med 
förbehåll för principerna om praktisk 
genomförbarhet och användbarhet.

Or. it

Ändringsförslag 13
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet kräver att 
EU-lagstiftning om fotgängares 
rättigheter antas i linje med den 
europeiska stadgan för fotgängares 
rättigheter antagen av 
Europaparlamentet, samt en allmän låg 
hastighetsbegränsning för alla 
bostadsområden. Parlamentet 
rekommenderar att Brysselförklaringens 
mål för cykelanvändning antas som 
formella politiska mål i EU och att 
finansieringen av investering i 
transeuropeisk cykelinfrastruktur får 
TEN-T-medel. Parlamentet kräver att 
hinderfri tillgång till transporttjänster för 
personer med nedsatt rörlighet ska vara 
en av transportpolitikens grundläggande 
principer.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Salvatore Tatarella

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet begär att man 
inom ramen för arbetet för en förbättrad 
livskvalitet anpassar transporterna till 
personer med nedsatt rörlighet, som i 
enlighet med artikel 9 i FN:s konvention 
om rättigheterna för personer med 
funktionsnedsättningar har okränkbar 
rätt till tillträde till alla transportmedel. 
Grundprincipen att inte diskriminera 
någon i fråga om rätten till fri rörlighet 
gynnar även ekonomin, kulturen och 
turismen.

Or. it

Ändringsförslag 15
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 2008, fig. 5.1) .
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis 
flyttas över från vägar till järnvägar. 

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 2008, fig. 5.1).
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis 
flyttas över från vägar till järnvägar när det 
gäller medellånga till långa transporter.
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Or. it

Ändringsförslag 16
Salvatore Tatarella

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 2008, fig. 5.1) .
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis 
flyttas över från vägar till järnvägar.

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 2008, fig. 5.1).
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis 
flyttas över från vägar till järnvägar utifrån 
det befintliga nätets kapacitet, i väntan på 
att det anläggs nya järnvägslinjer. 
Parlamentet begär även att man tar 
initiativ till anläggandet av nya strukturer 
mellan hamnar (som kan förbättra 
överföringen av fraktgods från vägar till 
järnväg) och gör de befintliga 
strukturerna mer funktionsdugliga.

Or. it

Ändringsförslag 17
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
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av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 2008*, fig. 5.1) . 
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis 
flyttas över från vägar till järnvägar.

av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 20081, fig. 5.1) . 
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis 
flyttas över från vägar till järnvägar genom 
obligatoriska åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 18
Matthias Groote

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 2008*, fig. 5.1) . 
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis
flyttas över från vägar till järnvägar. 

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt.
Parlamentet konstaterar att införandet av 
avgasnormerna Euro 5 och Euro 6 för 
personbilar och av Euro 6-normen för 
tunga fordon bidrar och kommer att bidra 
till en bättre luftkvalitet, ett försenat 
genomförande skulle vara till nackdel, 
och att den förnyelse av fordonsparken 
som ett införande innebär skulle betyda 
att gamla fordon ersätts med 
utsläppssnåla fordon. Parlamentet oroar 
sig dock fortfarande för deras 
utsläppsnivåer för kväveoxider och fina 
partiklar (TERM rapport 20082, fig. 5.1). 

                                               
1 ”Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the 
European Union”. (Transporter vid ett vägskäl). (indikatorer på utvecklingen av transporter och miljö i 
Europeiska unionen) – EEA:s rapport nr. 3/2009.
2 ”Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the 
European Union”. (Transporter vid ett vägskäl). (indikatorer på utvecklingen av transporter och miljö i 
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Parlamentet är särskilt besviket över de 
ökade koldioxidutsläppen som under 
perioden 1990–2006 ökade med 
28 procent, vilket kan jämföras med en 
minskning med 3 procent inom de andra 
sektorerna. Parlamentet kräver att 
godstrafiken gradvis flyttas över från vägar 
till järnvägar.

Or. de

Ändringsförslag 19
Sabine Wils

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 2008*, fig. 5.1) . 
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis 
flyttas över från vägar till järnvägar. 

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 20081, fig. 5.1). 
Parlamentet är särskilt besviket över deras 
koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis 
flyttas över från vägar till järnvägar. 
Parlamentet kräver att utbyggnaden av 
vägar upphör och att istället skensystem 
anläggs och byggs ut.

Or. de

                                                                                                                                                  
Europeiska unionen) – EEA:s rapport nr. 3/2009.
1 ”Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the 
European Union”. (Transporter vid ett vägskäl). (Indikatorer på utvecklingen av transporter och miljö i 
Europeiska unionen) – EEA:s rapport nr. 3/2009.
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Ändringsförslag 20
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 2008*, fig. 5.1) . 
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis 
flyttas över från vägar till järnvägar. 

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 20081, fig. 5.1) . 
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis 
flyttas över från vägar till järnvägar och 
andra energieffektiva transportmedel.

Or. en

Ändringsförslag 21
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer 
för kväveoxider och fina partiklar

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt 
(TERM-rapport 20082, fig. 5.1). 
Parlamentet konstaterar att ytterligare 

                                               
1 ”Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the 
European Union”. (Transporter vid ett vägskäl). (Indikatorer på utvecklingen av transporter och miljö i 
Europeiska unionen) – EEA:s rapport nr. 3/2009.
2 ”Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the 
European Union”. (Transporter vid ett vägskäl). (Indikatorer på utvecklingen av transporter och miljö i 
Europeiska unionen) – EEA:s rapport nr. 3/2009.
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(TERM-rapport 2008*, fig. 5.1) . 
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken 
gradvis flyttas över från vägar till 
järnvägar.

betydande förbättringar av luftkvaliteten 
kommer att ske tack vare införandet av de 
nya överenskomna normerna för 
fordonsutsläpp, Euro 5 och 6 (lätta 
fordon) och Euro VI (tunga fordon), och 
att till följd av en förnyelse av 
fordonsparken kommer utsläppen från 
vägtransporter att sjunka betydligt 
allteftersom äldre fordon ersätts av nyare 
modeller. Medlemsstaterna bör därför 
vidta lämpliga åtgärder för att påskynda 
förnyelsen av fordonsparken.
Parlamentet är dock särskilt bekymrat över 
vägtransporternas koldioxidutsläpp som, 
trots att koldioxidutsläpp från 
passagerarbilar har minskat med nästan 
20 procent sedan 1995 och att 
bränsleeffektiviteten för nyttofordon har 
förbättrats med i genomsnitt 1 procent per 
år sedan 1970-talet, ökade med 28 procent 
under perioden 1990–2006, vilket kan 
jämföras med en minskning med 3 procent 
inom de andra sektorerna. Parlamentet 
konstaterar att detta beror på en ökad 
efterfrågan på transporter, som är direkt 
kopplad till en ökning av BNP. 
Parlamentet kräver därför genomförandet 
av en samordnad strategi för att minska 
koldioxidutsläppen där alla berörda 
parter tar sin del av ansvaret.

Or. en

Ändringsförslag 22
Mario Pirillo

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 

5. Europaparlamentet erkänner att 
vägtransporterna har minskat sina utsläpp 
av partiklar (PM 10) och försurande och 
ozonbildande ämnen betydligt, men oroar 
sig fortfarande för deras utsläppsnivåer för 
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kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 2008*, fig. 5.1) . 
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet kräver att godstrafiken gradvis 
flyttas över från vägar till järnvägar. 

kväveoxider och fina partiklar 
(TERM-rapport 20081, fig. 5.1) . 
Parlamentet är dock särskilt besviket över 
deras koldioxidutsläpp som ökade med 
28 procent under perioden 1990–2006, 
vilket kan jämföras med en minskning med 
3 procent inom de andra sektorerna. 
Parlamentet anser att inverkan från 
partiklar från svart kol (sot) på den
globala uppvärmningen också bör tas i 
beaktande och att partikelfiltrering bör 
rekommenderas för att eliminera denna 
inverkan, i syfte att åtminstone delvis 
kompensera för ökningen eller den 
otillräckliga minskningen av 
koldioxidutsläpp. Parlamentet kräver att 
godstrafiken gradvis flyttas över från vägar 
till järnvägar.

Or. en

Ändringsförslag 23
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet konstaterar att 
transportsektorn har misslyckats med att 
avsevärt minska användningen av fossila 
bränslen, då 97 procent av sektorn 
fortfarande är beroende av sådana källor.
Detta beroende har en negativ inverkan 
på den globala säkerheten och de 
tillgängliga resurserna.

Or. ro

                                               
1 ”Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the 
European Union”. (Transporter vid ett vägskäl). (indikatorer på utvecklingen av transporter och miljö i 
Europeiska unionen) – EEA:s rapport nr. 3/2009.
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Ändringsförslag 24
János Áder

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker hur 
viktig nord-syd aspekten är i det 
transeuropeiska transportnätet, särskilt då 
det saknas motorvägar och den 
transeuropeiska trafiken därför passerar 
genom regionens städer och skapar stora 
miljöproblem.

Or. hu

Ändringsförslag 25
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmuntra 
medlemsstaterna att undanröja de lokala 
hinder som fördröjer anläggandet av 
kommunikationskorridorer för järnvägen.

Or. it

Ändringsförslag 26
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet är bekymrat över de 
förväntade utsläppen av SOx och NOx från 
sjötransporterna, som år 2020 kommer att 

6. Europaparlamentet är bekymrat över de 
förväntade utsläppen av SOx och NOx från 
sjötransporterna, som år 2020 kommer att 
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vara ungefär lika stora som de från de 
landbaserade transporterna, och över 
Internationella sjöfartsorganisationens 
(IMO) misslyckade försök att införa ett 
system för minskning av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet kräver därför att 
sjötransporterna ska omfattas av 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.

vara ungefär lika stora som de från de 
landbaserade transporterna, och över 
Internationella sjöfartsorganisationens 
(IMO) misslyckade försök att införa ett 
system för minskning av koldioxidutsläpp.

Or. it

Ändringsförslag 27
Theodoros Skylakakis

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet är bekymrat över de 
förväntade utsläppen av SOx och NOx från 
sjötransporterna, som år 2020 kommer att 
vara ungefär lika stora som de från de 
landbaserade transporterna, och över 
Internationella sjöfartsorganisationens 
(IMO) misslyckade försök att införa ett 
system för minskning av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet kräver därför att 
sjötransporterna ska omfattas av
EU:s system för handel med utsläppsrätter.

6. Europaparlamentet är medvetet om att 
enligt Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) släpper 
sjötransporterna ut 3 till 5 gånger mindre 
koldioxid än landtransporterna men är
bekymrat över de förväntade utsläppen av 
SOx och NOx från sjötransporterna, som år 
2020 kommer att vara ungefär lika stora 
som de från de landbaserade transporterna, 
och över IMO:s resultatlösa försök att 
införa ett system för minskning av 
koldioxidutsläpp. Parlamentet kräver att 
möjligheten att inkludera sjötransporterna 
i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter undersöks, om 
IMO-förhandlingarna misslyckas och 
efter det att sjötransporternas 
internationella karaktär samt eventuellt 
koldioxidläckage till hamnar utanför EU 
och landtransporter har tagits i 
beaktande.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet är bekymrat över de
förväntade utsläppen av SOx och NOx
från sjötransporterna, som år 2020 kommer 
att vara ungefär lika stora som de från de
landbaserade transporterna, och över 
Internationella sjöfartsorganisationens 
(IMO) misslyckade försök att införa ett 
system för minskning av koldioxidutsläpp. 
Parlamentet kräver därför att 
sjötransporterna ska omfattas av EU:s 
system för handel med utsläppsrätter.

6. Europaparlamentet är bekymrat över den 
förväntade ökningen med 40 procent av 
SOx- och NOx-utsläpp från 
sjötransporterna mellan 2000 och 2020, 
som år 2020 med sannolikhet är lika stora 
som eller större än de totala utsläppen 
från alla landbaserade källor. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vidta 
åtgärder med anledning av 
IMO:s granskningar från 2008 av SOx 
och NOx genom att påskynda 
förberedelserna för en förklaring från 
EU:s sida om att alla dess vatten är 
övervakningsområden för utsläpp av SOx 
och NOx. Parlamentet är även bekymrat
över Internationella civila 
luftfartsorganisationens (ICAO) och 
Internationella sjöfartsorganisationens 
(IMO) fortsatta misslyckanden att anta 
bindande åtgärder för att kontrollera 
luftfartens och sjöfartens klimatpåverkan 
under de 12 åren som följt 
Kyotoprotokollets antagande. Parlamentet 
kräver att det snarast fastställs bindande 
åtgärder med tak för transportutsläpp som 
överensstämmer med minskningsmålen 
för andra industrisektorer i 
industriländerna, och att åtminstone 
50 procent av utsläppsrätterna inom detta 
område auktioneras ut. I brist på 
meningsfulla globala mål och åtgärder, 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
snabbt lägga fram förslag på att 
sjötransporterna ska omfattas av 
EU:s minskningsmål och av EU:s system 
för handel med utsläppsrätter, såsom 
planerat i klimatpaketet.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen inte har respekterat sitt 
åtagande att i ett separat instrument ta itu 
med klimatpåverkan av NOx-utsläpp från 
luftfarten, och kräver därför att det införs 
en multiplikator på användningen av 
mekanismen för ren utveckling och 
gemensamt genomförande (CDM och JI) 
eller av andra sektorers 
utsläppstillgodohavanden utfärdade av 
luftfartsoperatörerna med verkan från 
2012. Parlamentet uppmanar EU att se till 
att luftfartens samlade inverkan på 
klimatet redovisas i alla europeiska och 
internationella instrument för 
klimatpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 30
Rovana Plumb

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europarlamentet anser att forskning och 
utveckling (FoU) har en nyckelroll i vårt 
sökande efter hållbara framtida transporter, 
eftersom endast radikala tekniska 
förändringar kan få till stånd välbehövliga 
utsläppsminskningar och en övergång till 
koldioxidsnåla transporter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att kartlägga drivkrafterna 

7. Europarlamentet anser att forskning och 
utveckling (FoU) har en nyckelroll i vårt 
sökande efter hållbara framtida transporter, 
eftersom radikala tekniska förändringar 
kan få till stånd välbehövliga 
utsläppsminskningar och en övergång till 
koldioxidsnåla transporter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att kartlägga drivkrafterna 
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och hindren för eventuell innovation 
genom FoU samt att prioritera 
investeringar i miljövänlig infrastruktur. 

och hindren för eventuell innovation 
genom FoU samt att prioritera 
investeringar i miljövänlig infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 31
Sabine Wils

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europarlamentet anser att forskning och 
utveckling (FoU) har en nyckelroll i vårt 
sökande efter hållbara framtida transporter, 
eftersom endast radikala tekniska 
förändringar kan få till stånd välbehövliga 
utsläppsminskningar och en övergång till 
koldioxidsnåla transporter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att kartlägga drivkrafterna 
och hindren för eventuell innovation 
genom FoU samt att prioritera 
investeringar i miljövänlig infrastruktur. 

7. Europarlamentet anser att forskning och 
utveckling (FoU) har en nyckelroll i vårt 
sökande efter hållbara framtida transporter, 
eftersom endast en radikal ekologisk 
ombyggnad kan få till stånd välbehövliga 
utsläppsminskningar och en övergång till 
koldioxidsnåla transporter. Parlamentet 
uppmärksammar kommissionen och 
medlemsstaterna på att det redan är 
tekniskt möjligt att kraftigt minska 
trafikens utsläpp utan ökade kostnader. 
Parlamentet betonar att elbilar under de 
närmaste tio åren inte kommer att erbjuda 
någon möjlighet till välbehövliga 
utsläppsminskningar. Det oförändrade 
läget för bilindustrin tyder på allmänna 
strukturella brister och bilindustrin måste 
således anpassa sig till de nya kraven.
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att kartlägga drivkrafterna 
och hindren för eventuell innovation 
genom FoU samt att prioritera 
investeringar i miljövänlig infrastruktur.

Or. de
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Ändringsförslag 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europarlamentet anser att forskning och 
utveckling (FoU) har en nyckelroll i vårt 
sökande efter hållbara framtida transporter, 
eftersom endast radikala tekniska 
förändringar kan få till stånd välbehövliga 
utsläppsminskningar och en övergång till 
koldioxidsnåla transporter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att kartlägga drivkrafterna 
och hindren för eventuell innovation 
genom FoU samt att prioritera 
investeringar i miljövänlig infrastruktur.

7. Europarlamentet anser att forskning och 
utveckling (FoU) har en nyckelroll i vårt 
sökande efter hållbara framtida transporter, 
eftersom endast radikala tekniska 
förändringar kan få till stånd välbehövliga 
utsläppsminskningar och en övergång till 
koldioxidsnåla transporter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att kartlägga drivkrafterna 
och hindren för eventuell innovation 
genom FoU samt att prioritera 
investeringar i miljövänlig infrastruktur, 
t.ex. intelligenta nät för eltransporter, 
naturgas/biometan från förnybara 
energikällor och distributionsnät för 
vätgasdrift. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inte underskatta den 
effekt som teknik inbyggd i fordon har på 
förarbeteende eftersom den kan leda till 
en minskning av 
bränsleförbrukning/koldioxidutläpp.

Or. en

Ändringsförslag 33
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet understryker att 
transportsektorns energieffektivitet 
visserligen har förbättrats, men att detta 
inte har lett till någon total minskning av 
bränsleförbrukningen, eftersom 
efterfrågan på transporter har ökat.
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Or. en

Ändringsförslag 34
János Áder

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. För att skydda befintlig infrastruktur, 
särskilt den allmänna lokaltrafiken, 
efterlyser Europaparlamentet ett 
omarbetat bidragssystem där underhåll 
och modernisering av befintliga 
trafiklinjer åtminstone prioriteras på 
samma sätt som byggandet av nya 
trafiklinjer har prioriterats under de 
senaste decennierna.

Or. hu

Ändringsförslag 35
Rovana Plumb

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmuntrar 
kommissionen att fortsätta med sitt utbyte 
av bästa metoder, t.ex. inom ramen för 
Civitas-initiativet som erbjuder städer en 
möjlighet att lära av varandras metoder.

8. Europaparlamentet uppmuntrar 
kommissionen att fortsätta med sitt utbyte 
av bästa metoder, t.ex. inom ramen för 
borgmästarförsamlingen, 
Civitas-initiativet och andra initiativ, som 
erbjuder städer en möjlighet att lära av 
varandras metoder.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet erkänner att 
möjligheterna till miljövänliga, hållbara 
transporter inte är oändliga och efterlyser 
strategier som berör handels- och 
konkurrensregler för att styra efterfrågan 
i EU och globalt.

Or. en

Ändringsförslag 37
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet anser att 
underhåll, uppgradering och intelligent 
användning av befintlig 
transportinfrastruktur måste prioriteras 
framför anläggande av ny infrastruktur. 
De investeringar som görs i ny
infrastruktur bör framför allt gå till 
miljövänliga projekt, exempelvis 
kollektivtrafik, cykelbanor, intermodalitet 
och trafiksäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 38
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 8c (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8c. Europaparlamentet anser att en 
förutsättning för att få EU-finansiering 
för transportprojekt, även EIB-lån, bör 
vara att varje land och region lägger fram 
transportplaner som är tillförlitliga, 
övergripande och hållbara samt att en 
lösning med prioriterade nät ersätter en 
lösning med prioriterade projekt. 
Parlamentet insisterar på att reglerna för 
offentliga samråd och öppenhet ska 
stärkas och att 
miljökonsekvensbedömningar och 
naturskyddsbestämmelser vad gäller 
investeringar i transportinfrastruktur ska 
genomföras och tillämpas bättre.

Or. en

Ändringsförslag 39
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 8d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8d. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 23 april 2009 om 
handlingsplanen för rörlighet i städerna1, 
och rekommenderar ett införande av 
integrerade hållbara planer för 
rörlighet/resor i tätorter med över 
100 000 invånare, och att en förutsättning 
för att få EU-finansiering för stadstrafik 
är att sådana planer finns.

Or. en

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2009)0307.


