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Amendement 1
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. is ingenomen met de door de
Commissie voorgelegde routekaart naar 
een concurrerende koolstofarme 
economie in 2050, met inbegrip van de 
doelstelling van een vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen in de sector 
met 60% tegen 2050; is niettemin van 
mening dat deze doelstelling niet streng 
genoeg is om ervoor te zorgen dat de EU 
haar billijke aandeel in de wereldwijde 
met 2°C verenigbare koolstofbegroting 
niet overschrijdt, en betreurt het gebrek 
aan voorstellen voor een afbouw van het 
reisverkeer en transport in combinatie met 
een overstap naar milieuvriendelijker 
vervoerswijzen;

Or. en

Amendement 2
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat een duurzaam en 
milieuvriendelijk vervoersnetwerk het 
zenuwstelsel van de Europese economie 
vormt en dat de nodige stimulansen 
moeten worden gegeven om voor zover 
mogelijk over te schakelen op aandrijving 
met behulp van niet-fossiele brandstoffen;

1. wijst erop dat een duurzaam en 
milieuvriendelijk vervoersnetwerk het 
zenuwstelsel van de Europese economie 
vormt en dat de economie de nodige 
stimulansen moet geven om over te 
schakelen op aandrijving met behulp van 
niet-fossiele brandstoffen;

Or. de
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Amendement 3
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat een duurzaam en 
milieuvriendelijk vervoersnetwerk het 
zenuwstelsel van de Europese economie 
vormt en dat de nodige stimulansen moeten 
worden gegeven om voor zover mogelijk 
over te schakelen op aandrijving met 
behulp van niet-fossiele brandstoffen;

1. wijst erop dat een duurzaam en 
milieuvriendelijk vervoersnetwerk het 
zenuwstelsel van de Europese economie 
vormt en dat de nodige stimulansen moeten 
worden gegeven om voor zover dit 
technisch en economisch gezien mogelijk
is, over te schakelen op aandrijving met 
behulp van niet-fossiele brandstoffen;

Or. pl

Amendement 4
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat een duurzaam en 
milieuvriendelijk vervoersnetwerk het 
zenuwstelsel van de Europese economie 
vormt en dat de nodige stimulansen 
moeten worden gegeven om voor zover 
mogelijk over te schakelen op aandrijving 
met behulp van niet-fossiele brandstoffen;

1. wijst erop dat een duurzaam en 
milieuvriendelijk vervoersnetwerk het 
zenuwstelsel van de Europese economie 
vormt en de gepaste wetgevende en/of 
financiële stimulansen moet krijgen om 
voor zover mogelijk over te schakelen op 
aandrijving met behulp van niet-fossiele 
brandstoffen;

Or. fr

Amendement 5
Michail Tremopoulos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vraagt om de invoering van 
bindende doelen voor de reductie van de 
uitstoot van broeikasgassen in de 
transportsector tegen 2050, met 
tussentijdse doelen om de 3 à 5 jaar; 
vraagt dat deze doelen ten minste even 
ambitious zijn als die die de Commissie 
voorstelt, namelijk een reductie van de 
uitstoot van broeikasgassen in het vervoer 
ter hoogte van 60% in vergelijking met 
1990 tegen 2050, en ter hoogte van 20% 
in vergelijking met 2008 tegen 2030;

Or. en

Amendement 6
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt erop aan dat de grote 
meerderheid van de EU-subsidies in de 
transportsector toegewezen worden aan 
spoorweginfrastructuur en aan de 
verhoging van de intermodaliteit; vraagt 
om voorstellen ter verbetering van de 
brandstofefficiëntie van vrachtwagens 
door middel van bindende voorschriften, 
ter invoering van verplichte 
beprijzingssystemen voor vrachtwagens 
die de externe en infrastructurele kosten 
weerspiegelen, en ter verplichting van 
snelheidsbeperkingen voor vrachtwagens 
met als doel hun uitstoot te verminderen 
en de veiligheid te bevorderen;

Or. en
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Amendement 7
Paul Nuttall

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat de uitstoot van 
CO2, CO, NOx, VOC's en SO4 een grote 
impact hebben op de luchtkwaliteit, vooral 
in stedelijke gebieden, en bijgevolg de 
menselijke gezondheid, en dat deze uitstoot 
longziekten en verschillende vormen van 
kanker veroorzaakt;

2. is zich ervan bewust dat de uitstoot van 
koolmonoxide, NOx, vluchtige organische 
stoffen en SO4 een grote impact hebben op 
de luchtkwaliteit, vooral in stedelijke 
gebieden, en bijgevolg de menselijke 
gezondheid, en dat deze uitstoot 
longziekten en verschillende vormen van 
kanker veroorzaakt;

Or. en

Amendement 8
Thomas Ulmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat de uitstoot van 
CO2, CO, NOx, VOC's en SO4 een grote 
impact hebben op de luchtkwaliteit, vooral 
in stedelijke gebieden, en bijgevolg de 
menselijke gezondheid, en dat deze uitstoot 
longziekten en verschillende vormen van 
kanker veroorzaakt;

2. is zich ervan bewust dat de uitstoot van 
CO2, CO, NOx, VOC's en SO4 alsook stof 
afkomstig van de wrijving van remmen en 
bandenslijtage een grote impact hebben op 
de luchtkwaliteit, vooral in stedelijke 
gebieden, en bijgevolg de menselijke 
gezondheid, en dat deze uitstoot 
longziekten en verschillende vormen van 
kanker veroorzaakt;

Or. de

Amendement 9
Tadeusz Cymański
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat de uitstoot van 
CO2, CO, NOx, VOC's en SO4 een grote 
impact hebben op de luchtkwaliteit, vooral 
in stedelijke gebieden, en bijgevolg de 
menselijke gezondheid, en dat deze 
uitstoot longziekten en verschillende 
vormen van kanker veroorzaakt;

2. is zich ervan bewust dat de uitstoot van 
CO2, CO, NOx, VOC's en SO4 een grote 
impact hebben op de luchtkwaliteit, vooral 
in stedelijke gebieden, en bijgevolg de 
menselijke gezondheid;

Or. pl

Amendement 10
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt voor om in overeenstemming 
met de strategie voor de internalisering 
van de externe kosten aangepaste 
maatregelen voor de totstandbrenging van 
duurzaam transport te overwegen;

Or. de

Amendement 11
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is voorstander van de voorgestelde 
algemene toepassing van het principe "de 
gebruiker/vervuiler betaalt" en steunt het 
engagement om anomalieën, waaronder 
contraproductieve subsidies, op te heffen, 
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inkomsten te genereren en de financiering 
van onder meer toekomstige 
vervoersinvesteringen te waarborgen, en 
vraagt om maatregelen waarmee deze 
doelstellingen tegen 2020 kunnen worden 
verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 12
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat alternatieve en 
hernieuwbare energiebronnen, gezien de 
afhankelijkheid van het vervoer van 
aardolie, hoogstwaarschijnlijk aan belang 
zullen winnen zodra de nodige 
infrastructuur voorhanden is; merkt 
niettemin op dat dankzij ecorijden nu al op 
energie en brandstof kan worden bespaard 
en dat ook voor andere vervoerswijzen 
brandstofbesparende technieken moeten 
worden ontwikkeld – bijvoorbeeld 
glijvluchtnadering voor vliegtuigen;

3. is van mening dat alternatieve en 
hernieuwbare energiebronnen, gezien de 
afhankelijkheid van het vervoer van 
aardolie, hoogstwaarschijnlijk aan belang 
zullen winnen zodra de nodige 
infrastructuur voorhanden is; benadrukt 
niettemin dat biobrandstoffen alleen een 
rol kunnen spelen in duurzaam vervoer 
als de sector aanzienlijk efficiënter wordt 
en zijn totale brandstofbehoeften 
vermindert, en wijst erop dat een deel van 
de uitstoot van broeikasgassen voortkomt 
uit de onrechtstreekse wijziging van 
grondgebruik als gevolg van het vertrek 
van bepaalde bevolkingsgroepen; merkt 
niettemin op dat dankzij ecorijden nu al op 
energie en brandstof kan worden bespaard 
en dat ook voor andere vervoerswijzen 
brandstofbesparende technieken moeten 
worden ontwikkeld – bijvoorbeeld 
glijvluchtnadering voor vliegtuigen;

Or. en

Amendement 13
Matthias Groote
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat alternatieve en 
hernieuwbare energiebronnen, gezien de 
afhankelijkheid van het vervoer van 
aardolie, hoogstwaarschijnlijk aan belang 
zullen winnen zodra de nodige
infrastructuur voorhanden is; merkt 
niettemin op dat dankzij ecorijden nu al op 
energie en brandstof kan worden bespaard 
en dat ook voor andere vervoerswijzen 
brandstofbesparende technieken moeten 
worden ontwikkeld – bijvoorbeeld 
glijvluchtnadering voor vliegtuigen;

3. is van mening dat alternatieve en 
hernieuwbare energiebronnen, gezien de 
afhankelijkheid van het vervoer van 
aardolie, aan belang winnen maar vindt dat 
er aanzienlijk meer moet worden 
geïnvesteerd in aangepaste infrastructuur; 
merkt niettemin op dat dankzij ecorijden 
nu al op energie en brandstof kan worden 
bespaard en dat ook voor andere 
vervoerswijzen brandstofbesparende 
technieken moeten worden ontwikkeld –
bijvoorbeeld glijvluchtnadering voor 
vliegtuigen;

Or. de

Amendement 14
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt dat groene logistiek en de 
verbetering van het 
mobiliteitsmanagement als prioritair 
worden beschouwd;

Or. en

Amendement 15
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4



PE473.888v01-00 10/31 AM\879982NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt kennis van het feit dat 
verminderingen van de uitstoot van met 
fossiele brandstoffen aangedreven 
vervoersmiddelen in het recente verleden 
altijd ongedaan gemaakt zijn door een 
stijgende vraag, hetgeen tot filevorming 
blijft leiden en tot een niveau van 
luchtvervuiling dat nog altijd hoger is dan 
de wettelijk toegelaten waarden; dringt 
daarom aan op een overstap naar andere 
technologie of naar de best mogelijke 
technologie op basis van fossiele 
brandstoffen, en is eveneens voorstander 
van alle onderzoek, ongeacht of dit 
financieel gesteund wordt door de EU, dat 
erop gericht is de invoering van eco-
innovaties en nieuwe technologieën op het 
vlak van vervoer te versnellen;

4. neemt kennis van het feit dat 
verminderingen van de uitstoot van met 
fossiele brandstoffen aangedreven 
vervoersmiddelen in het recente verleden 
altijd ongedaan gemaakt zijn door een 
stijgende vraag, hetgeen tot filevorming 
blijft leiden en tot een niveau van 
luchtvervuiling dat nog altijd hoger is dan 
de wettelijk toegelaten waarden; dringt 
daarom aan op de noodzaak van een 
overstap naar andere technologie of naar de 
best mogelijke technologie op basis van 
fossiele brandstoffen, en is eveneens 
voorstander van alle onderzoek, ongeacht 
of dit financieel gesteund wordt door de 
EU, dat erop gericht is de invoering van 
eco-innovaties en nieuwe technologieën op 
het vlak van vervoer te versnellen;

Or. fr

Amendement 16
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie de invoering 
van snelheidsbeperkingen voor schepen te 
onderzoeken, met als doel de uitstoot van 
vervuilende stoffen en de impact van de 
zeevaart op het milieu te verminderen, en 
voorstellen in dit verband te doen;

Or. en

Amendement 17
Rovana Plumb
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beklemtoont dat subsidies voor de 
vergroening van het stadsvervoer de 
werkgelegenheid ten goede komen 
wanneer ze in het openbaar vervoer 
worden gestoken;

Or. en

Amendement 18
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. vraagt om de oprichting van een 
geloofwaardig en bindend economisch 
instrument voor het koolstofarmer maken 
van het vervoer, zodat de doelstelling van 
-60% daadwerkelijk wordt gehaald; 
erkent voorts dat de volledige 
internalisering van de externe kosten voor 
alle vervoerswijzen – conform het beginsel 
"de vervuiler betaalt" – een essentiële 
beleidsmaatregel vormt om de overstap 
naar koolstofarmer transport aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 19
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt met aandrang dat de Commissie 
en de lidstaten de moed hebben om op te 
treden indien deze stimulansen niet 
functioneren binnen een marktstructuur;

5. vraagt met aandrang dat de Commissie 
en de lidstaten de moed hebben om op te 
treden indien deze stimulansen niet 
functioneren binnen een marktstructuur en 
erop toezien dat het beginsel "de vervuiler 
betaalt" wordt uitgevoerd;

Or. en

Amendement 20
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt met aandrang dat de Commissie 
en de lidstaten de moed hebben om op te 
treden indien deze stimulansen niet 
functioneren binnen een marktstructuur;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 21
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. neemt kennis van het feit dat de 
behoeften inzake vervoer van
verscheidene regio's in de EU nog altijd 
niet vervuld zijn, en dat deze regio's zodra 
ze hun achterstand hebben ingelopen en 
hun economie opleeft, een grote groei op 
het vlak van vervoer zullen vertonen;
meent daarom dat het ook belangrijk is dat 
toekomstige acties zich toespitsen op het 

6. neemt kennis van het feit dat het volume 
van het vervoer in verscheidene regio's in 
de EU kleiner is als gevolg van de 
kenmerken van hun economie, en meent 
dat het ook belangrijk is dat toekomstige 
acties zich toespitsen op het wegwerken 
van ongelijkheden inzake de ontwikkeling 
van duurzame vervoersinfrastructuur en 
grensoverschrijdende verbindingen tussen 
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wegwerken van ongelijkheden inzake 
infrastructuurontwikkeling tussen de 
verschillende regio's en landen in Europa;

de verschillende regio's en landen in 
Europa;

Or. en

Amendement 22
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. neemt kennis van het feit dat de 
behoeften inzake vervoer van verscheidene 
regio's in de EU nog altijd niet vervuld 
zijn, en dat deze regio's zodra ze hun 
achterstand hebben ingelopen en hun 
economie opleeft, een grote groei op het 
vlak van vervoer zullen vertonen; meent 
daarom dat het ook belangrijk is dat 
toekomstige acties zich toespitsen op het 
wegwerken van ongelijkheden inzake 
infrastructuurontwikkeling tussen de 
verschillende regio's en landen in Europa;

6. neemt kennis van het feit dat de 
behoeften inzake vervoer van verscheidene 
regio's in de EU nog altijd niet vervuld 
zijn, en dat deze regio's zodra ze hun 
achterstand hebben ingelopen en hun 
economie opleeft, een grote groei op het 
vlak van vervoer zullen vertonen; meent 
daarom dat het ook belangrijk is dat 
toekomstige acties zich toespitsen op het 
wegwerken van ongelijkheden inzake 
infrastructuurontwikkeling tussen de 
verschillende regio's en landen in Europa, 
en vraagt dat de Commissie in het kader 
van een allesomvattende 
financieringsstrategie waarbij zowel EU-
fondsen als openbare en particuliere 
fondsen van de lidstaten betrokken zijn, 
de Europese financieringsinstrumenten 
inschakelt;

Or. lt

Amendement 23
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. neemt kennis van het feit dat de 
behoeften inzake vervoer van verscheidene 
regio's in de EU nog altijd niet vervuld 
zijn, en dat deze regio's zodra ze hun 
achterstand hebben ingelopen en hun 
economie opleeft, een grote groei op het 
vlak van vervoer zullen vertonen; meent 
daarom dat het ook belangrijk is dat 
toekomstige acties zich toespitsen op het 
wegwerken van ongelijkheden inzake 
infrastructuurontwikkeling tussen de 
verschillende regio's en landen in Europa;

6. neemt kennis van het feit dat de 
behoeften inzake vervoer van verscheidene 
regio's in de EU nog altijd niet vervuld 
zijn, en dat deze regio's zodra ze hun 
achterstand hebben ingelopen en hun 
economie opleeft, een grote groei op het 
vlak van vervoer zullen vertonen; meent 
daarom dat het ook belangrijk is dat 
toekomstige acties zich toespitsen op het 
wegwerken van ongelijkheden inzake 
infrastructuurontwikkeling tussen de 
verschillende regio's en landen in Europa 
en dat deze kwestie aangepakt wordt in 
het kader van sociale-effectbeoordelingen;

Or. de

Amendement 24
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. neemt kennis van het feit dat de 
behoeften inzake vervoer van verscheidene 
regio's in de EU nog altijd niet vervuld 
zijn, en dat deze regio's zodra ze hun 
achterstand hebben ingelopen en hun 
economie opleeft, een grote groei op het 
vlak van vervoer zullen vertonen; meent 
daarom dat het ook belangrijk is dat 
toekomstige acties zich toespitsen op het 
wegwerken van ongelijkheden inzake 
infrastructuurontwikkeling tussen de 
verschillende regio's en landen in Europa;

6. neemt kennis van het feit dat de 
behoeften inzake vervoer van verscheidene 
regio's in de EU nog altijd niet vervuld 
zijn, en dat deze regio's zodra ze hun 
achterstand hebben ingelopen en hun 
economie opleeft, een grote groei op het 
vlak van vervoer zullen vertonen; meent 
daarom dat het ook belangrijk is dat 
toekomstige acties zich toespitsen op het 
wegwerken van ongelijkheden inzake 
infrastructuurontwikkeling tussen de 
verschillende regio's en landen in Europa, 
met name via het regionale beleid van de 
Europese Unie;

Or. fr
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Amendement 25
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt het belang van een betere 
samenwerking tussen de diverse 
vervoerders met als doel de 
interoperabiliteit te vergroten en reizigers 
op die manier betere voorwaarden en 
verbindingen te bieden, met name tussen 
landelijke en stedelijke gebieden;

Or. en

Amendement 26
Riikka Manner, Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat afstanden heel lang 
kunnen zijn en dat de bevolkingsdichtheid 
heel kan zijn, vooral in lidstaten met een 
uitgestrekt grondgebied; verzoekt de 
Commissie om in het Europese 
vervoerssysteem ook rekening te houden 
met de vervoersbehoeften van perifere en 
dunbevolkte gebieden;

Or. fi

Amendement 27
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat de internalisering van 
kosten noodzakelijk is om de mededinging 
in de vervoerssector te stimuleren en te 
vermijden dat deze gehinderd wordt door 
milieuonvriendelijke subsidies;

Or. en

Amendement 29
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. doet een beroep op de Commissie 
om de lidstaten te helpen een gedetailleerd 
beeld te krijgen van de met deze strategie 
verbonden kosten voor economie, milieu 
en gezondheid, met als doel de 
internalisering van externe kosten 
optimaal te laten verlopen;

Or. en

Amendement 30
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat het gedrag van de 
verkeersgebruikers van doorslaggevend 
belang is, en roept op tot het creëren van 
stimulansen voor duurzame 
vervoerswijzen, waarbij tegen 2013 
voorstellen worden verwacht voor de 
ontwikkeling van initiatieven die een 
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gedragsverandering bevordert, met name 
bij jongeren en voor de uitbreiding van 
voetgangers- en fietsinfrastructuren in 
steden, voor een verdubbeling van het 
aantal gebruikers van duurzame openbare 
vervoermiddelen en voor het gebruik van 
e-tickets voor multimodaal reizen, in 
combinatie met een stimulerend 
prijsbeleid; verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om het veilig 
reizen per fiets of te voet in een stedelijke 
omgeving te bevorderen.

Or. es

Amendement 31
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. vraagt de Commissie op te 
treden tegen de plaatselijke monopolies op 
het vlak van vervoer die in de lidstaten 
gegroeid zijn en een wezenlijk gebrek aan 
samenhang en aanzienlijke verstoringen
veroorzaken; wijst in dit verband op de 
noodzaak van een anti-monopoliebeleid 
speciaal voor de vervoerssector;

Or. en

Amendement 32
Paul Nuttall

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt dat de Europese Commissie het 
pan-Europese snelwegennetwerk steunt, 

Schrappen
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promoot en financieel ondersteunt;

Or. en

Amendement 33
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt dat de Europese Commissie het 
pan-Europese snelwegennetwerk steunt, 
promoot en financieel ondersteunt;

7. wijst erop dat het spoorvervoer in 
vergelijking met het wegvervoer veel 
minder vervuiling veroorzaakt, veel 
minder energie verbruikt, een aanzienlijk 
kleinere impact heeft op het milieu, 
veiliger is voor gebruikers en economisch 
concurrerend is; vraagt dat de Europese 
Commissie het pan-Europese 
snelwegennetwerk steunt, promoot en 
financieel ondersteunt, en verwijst hierbij 
in het bijzonder naar steun voor de 
ontwikkeling van de 
spoorweginfrastructuur in lidstaten waar 
het spoortransport in de schaduw staat 
van het wegtransport;

Or. pl

Amendement 34
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt dat de Europese Commissie het 
pan-Europese snelwegennetwerk steunt, 
promoot en financieel ondersteunt;

7. onderstreept dat er voor een ambitieus 
en efficiënt Europees vervoers- en 
mobiliteitsbeleid een passend financieel 
kader met voldoende middelen nodig is. 
Daartoe dienen de huidige middelen voor 
vervoer en mobiliteit verhoogd te worden 
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om zowel publieke als private initiatieven 
te stimuleren; is ingenomen met en 
ondersteunt het voorstel van de 
Commissie om voor het volgend meerjarig 
financieel kader een nieuw instrument 
genaamd "Connecting Europe Facility"
in te voeren, maar herinnert er evenwel 
aan dat het in verband met de voorziene 
kosten die verband houden met het 
behalen van de doelstellingen van het 
Witboek, noodzakelijk is een verbintenis 
tot aan 2050 aan te gaan;

Or. es

Amendement 35
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt dat de Europese Commissie het 
pan-Europese snelwegennetwerk steunt, 
promoot en financieel ondersteunt;

7. vraagt dat de Europese Commissie de 
Europese vervoersnetwerken steunt, 
promoot en financieel ondersteunt;

Or. fr

Amendement 36
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. beklemtoont de brede waaier van 
potentiële voordelen van het gebruik van 
ICT voor het management van 
transportnetwerken, zoals een kortere 
levertijd voor goederen dankzij een 
efficiënter gebruik van 
distributienetwerken en een vermindering 
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van de luchtvervuiling, 
brandstofconsumptie en reistijden dankzij 
betere verkeersstromen;

Or. en

Amendement 37
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de EU de nodige 
financiële middelen moet beschikbaar 
stellen voor de ontwikkeling van de trans-
Europese netwerken voor goederen- en 
personenvervoer per spoor;

Or. pt

Amendement 38
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verheugt zich over het voorstel in 
het witboek om tegen 2030 30% van het 
vrachtvervoer over de weg via andere 
kanalen zoals spoor- en waterwegen te 
laten verlopen, en tegen 2050 50%;

Or. en

Amendement 39
Michail Tremopoulos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. vraagt dat de Europese Commissie 
verslag uitbrengt over kostenefficiënte 
manieren om de roetuitstoot in het 
transport te verminderen en voorstellen 
doet die de gevolgen hiervan voor het 
klimaat snel temperen en daarnaast ook 
gezondheidsvoordelen opleveren;

Or. en

Amendement 40
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. suggereert dat de Commissie steun blijft 
verlenen aan campagnes ter verhoging van 
het bewustzijn omtrent milieuvriendelijke 
vervoersalternatieven, vooral in gevoelige 
stadszones waar luchtkwaliteit en lawaai 
een bedreiging vormen voor de menselijke 
gezondheid, en eventueel in samenwerking 
met de lidstaten dergelijke campagnes op 
poten zet;

8. suggereert dat de Commissie steun blijft 
verlenen aan campagnes ter verhoging van 
het bewustzijn omtrent milieuvriendelijke 
vervoersalternatieven, vooral in gevoelige 
stadszones waar luchtkwaliteit en lawaai 
een bedreiging vormen voor de menselijke 
gezondheid, en eventueel in samenwerking 
met de lidstaten dergelijke campagnes op 
poten zet; suggereert dat werkgevers hun 
werknemers er in samenwerking met de 
plaatselijke overheid zouden kunnen toe 
aanzetten om voor het traject tussen hun 
woon- en werkplaats zuiniger 
vervoerswijzen te gebruiken;

Or. en

Amendement 41
Riikka Manner, Theodoros Skylakakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. suggereert dat de Commissie steun blijft 
verlenen aan campagnes ter verhoging van 
het bewustzijn omtrent milieuvriendelijke 
vervoersalternatieven, vooral in gevoelige 
stadszones waar luchtkwaliteit en lawaai 
een bedreiging vormen voor de menselijke 
gezondheid, en eventueel in samenwerking 
met de lidstaten dergelijke campagnes op 
poten zet;

8. suggereert dat de Commissie steun blijft 
verlenen aan campagnes ter verhoging van 
het bewustzijn omtrent milieuvriendelijke 
vervoersalternatieven – beter bekend als 
het concept van "active travel", namelijk 
wandelen en fietsen – vooral in gevoelige 
stadszones waar luchtkwaliteit en lawaai 
een bedreiging vormen voor de menselijke 
gezondheid, en eventueel in samenwerking
met de lidstaten dergelijke campagnes op 
poten zet, en stelt daarom voor dat de 
Commissie een masterplan voor 
voetgangers- en fietsverkeer opstelt;

Or. en

Amendement 42
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om voor alle EU-steden 
stedelijke mobiliteitsplannen op te stellen, 
met specifieke maatregelen om 
intermodaliteit te promoten en te 
bevorderen en om het gebruik van fietsen 
en andere milieuvriendelijke 
vervoerswijzen aan te moedigen;

Or. pt

Amendement 43
Theodoros Skylakakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. stelt vast dat het welslagen van de 
doelstellingen betreffende de 
vermindering van de CO2-uitstoot afhangt 
van de technologische ontwikkelingen, en 
is bijgevolg van mening dat we moeten 
investeren in onderzoek en ontwikkeling 
om de huidige kloof tussen de 
kostenefficiënte doelstellingen en de 
investeringen in nieuwe technologie die 
deze doelstellingen haalbaar moet maken, 
te overbruggen;

Or. en

Amendement 44
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met een gezamenlijke strategie te 
komen met betrekking tot de informatie, 
communicatie en raadpleging van alle 
betrokken actoren, met name de deelname 
van betrokken burgers, over de noodzaak, 
planning, ontwikkeling en financiering 
van de infrastructuren ten behoeve van 
groei, mobiliteit, ontwikkeling en 
werkgelegenheid overeenkomstig de 
afspraken in de Europa 2020-strategie.

Or. es

Amendement 45
Inés Ayala Sender
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie een voorstel 
in te dienen voor de verplichte invoering 
van snelheidsbegrenzers met een limiet 
van 120 km/uur voor lichte 
bedrijfsvoertuigen en 80 km/uur voor 
zware bedrijfsvoertuigen teneinde de 
verkeersveiligheid te vergroten en de CO2-
uitstoot te verminderen;

Or. es

Amendement 46
Paul Nuttall

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim en SESAR aantonen 
hoe het brandstofverbruik met ongeveer 
10% kan worden verminderd en dat het 
mogelijk is nieuwe, brandstofbesparende 
en relatief stille vliegtuigen te gebruiken;

9. is van mening dat het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim en SESAR aantonen –
op voorwaarde dat ze overgelaten worden 
aan de bedrijfswereld en de vrije markt en 
niet onder politiek bestuur worden 
geplaatst – hoe het brandstofverbruik met 
ongeveer 10% kan worden verminderd en 
dat het mogelijk is nieuwe, 
brandstofbesparende en relatief stille 
vliegtuigen te gebruiken;

Or. en

Amendement 47
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim en SESAR aantonen 
hoe het brandstofverbruik met ongeveer 
10% kan worden verminderd en dat het 
mogelijk is nieuwe, brandstofbesparende 
en relatief stille vliegtuigen te gebruiken;

9. is van mening dat het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim en SESAR aantonen 
hoe het brandstofverbruik met ongeveer 
10% kan worden verminderd en dat het 
mogelijk is nieuwe, brandstofbesparende 
en relatief stille vliegtuigen te gebruiken;
herhaalt dat het beleid inzake het beheer 
van het luchtruim de globale impact van 
de luchtvaartsector op het klimaat moet 
aanpakken, en in het bijzonder de 
vorming van vederwolken en de aflegging 
van overbodige vliegmijlen moet 
verhinderen;

Or. en

Amendement 48
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim en 
SESAR aantonen hoe het 
brandstofverbruik met ongeveer 10% kan 
worden verminderd en dat het mogelijk is 
nieuwe, brandstofbesparende en relatief 
stille vliegtuigen te gebruiken;

9. wijst erop dat het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim en SESAR aantonen 
hoe het brandstofverbruik met ongeveer 
10% kan worden verminderd en dat het 
mogelijk is nieuwe, brandstofbesparende 
en relatief stille vliegtuigen te gebruiken;

Or. fr

Amendement 49
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. herhaalt dat ook de klimaatimpact 
van de internationale scheepvaart moet 
worden aangepakt; is er gezien het gebrek 
aan vooruitgang in de laatste decennia 
van overtuigd dat internationale regels 
alleen het licht zullen zien als hiertoe de 
aanzet wordt gegeven met regionale 
initiatieven, en vraagt dat de Commissie 
overeenkomstig de klimaatwetgeving 
voorstellen doet voor maatregelen om de 
internationale scheepvaart in de EU vanaf 
2013 in de EU-klimaatdoelstellingen op te 
nemen, zonder evenwel de mogelijkheid 
van een internationaal systeem uit te 
sluiten;

Or. en

Amendement 50
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraph 9 bis (new)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt de aanzienlijke bijdrage 
die de spoorwegen en meer bepaald de 
hogesnelheidslijnen kunnen spelen bij de 
totstandbrenging van een concurrerend 
en zuinig vervoerssysteem dat snelle 
verplaatsingen tussen de Europese regio's 
mogelijk maakt;

Or. fr

Amendement 51
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 ter. erkent dat gelijke behandeling op 
het vlak van belastingen in de 
transportsector van essentieel belang is, in 
het bijzonder het wegnemen van 
verstoringen van de mededinging zoals de 
afwezigheid van btw voor 
grensoverschrijdend luchttransport en de 
vrijstelling van brandstofbelasting voor de 
luchtvaart;

Or. en

Amendement 52
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. beseft dat een grootschalige 
overschakeling op nieuwe technologie in 
de vervoerssector tijd vraagt en dat 
maatregelen hiertoe rekening moeten 
houden met de ongelijke situatie van de 
afzonderlijke lidstaten, maar spoort in 
tussentijd aan tot eco-innovatie en tot een 
rationeel gebruik van fossiele brandstoffen, 
wat op dit ogenblik nog altijd de 
eenvoudigste manier is om de 
vervoersemissies in bedwang te houden;

10. beseft dat een grootschalige 
overschakeling op nieuwe technologie in 
de vervoerssector tijd vraagt en dat 
maatregelen hiertoe rekening moeten 
houden met de ongelijke situatie van de 
afzonderlijke lidstaten, maar spoort in 
tussentijd aan tot eco-innovatie en roept op 
tot het gebruik van gemakkelijker 
hernieuwbare brandstoffen die minder 
CO2 uitstoten, investeringen in 
comodaliteit en de uitbreiding van het 
principe van de internalisering van 
externe kosten tot alle vormen van 
transport; stelt vast dat een rationeel 
gebruik van fossiele brandstoffen op dit 
ogenblik nog altijd de eenvoudigste manier 
is om de vervoersemissies in bedwang te 
houden;

Or. lt
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Amendement 53
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. stelt dat de EU onderzoek moet 
steunen en de leiderspositie van Europa 
op het vlak van technologieën voor de 
ontwikkeling van milieuvriendelijke en 
duurzame vervoersmiddelen, zoals 
voertuigen die rijden op elektriciteit 
afkomstig van hernieuwbare 
energiebronnen of waterstof, moet 
promoten;

Or. pt

Amendement 54
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. vindt het essentieel steun te 
verlenen voor "modal shift" als een van 
de middelen om het vervoer meer 
koolstofvrij te maken;

Or. en

Amendement 55
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. vraagt dat de Commissie extra 
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inspanningen levert om de tot nog toe 
versnipperde maatregelen en initiatieven 
van plaatselijke overheden inzake 
stedelijke mobiliteit te coördineren en de 
beleidsoverdracht tussen steden te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 56
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. benadrukt dat de EU haar 
leiderschap moet behouden door haar rol 
als onderzoeks- en productielocatie voor 
alle vormen van transport te bevestigen, 
met als prioriteiten de reductie van de 
uitlaatgasemissies in de sector, de 
verbetering van de logistieke keten, de 
veiligheid en de verkeersgeleiding;

Or. es

Amendement 57
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. onderstreept dat alle 
vervoerswijzen hun externe 
aanpassingskosten moeten internaliseren;

Or. en
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Amendement 58
Paul Nuttall

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt aan op de correcte uitvoering 
van de sociale wetgeving, zoals de 
regelgeving inzake rijtijden, in alle 
vervoerssectoren, met het oog op de 
veiligheid en gezondheid van de 
werknemers in het vervoer.

Schrappen

Or. en

Amendement 59
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt aan op de correcte uitvoering 
van de sociale wetgeving, zoals de 
regelgeving inzake rijtijden, in alle 
vervoerssectoren, met het oog op de 
veiligheid en gezondheid van de 
werknemers in het vervoer.

11. dringt aan op de correcte uitvoering en 
handhaving van alle bestaande wetgeving, 
zoals de sociale wetgeving en de 
regelgeving inzake rijtijden, in alle 
vervoerssectoren, met het oog op de 
veiligheid en gezondheid van de 
werknemers in het vervoer.

Or. en

Amendement 60
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt aan op de correcte uitvoering 11. dringt aan op de correcte uitvoering 
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van de sociale wetgeving, zoals de 
regelgeving inzake rijtijden, in alle 
vervoerssectoren, met het oog op de 
veiligheid en gezondheid van de 
werknemers in het vervoer.

van de sociale wetgeving, zoals de 
regelgeving inzake rijtijden, met het oog op 
de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers in alle vervoerssectoren, en 
vraagt om de verplichte opname van een 
sociale-effectbeoordeling in alle 
voorstellen, zodat de sociale gevolgen van 
het beleid duidelijk gemaakt worden;

Or. de

Amendement 61
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie in de 
effectbeoordelingen van haar 
wetgevingsvoorstellen, de creatie van 
"groene banen" te identificeren, te 
kwantificeren en te evalueren, evenals de 
maatregelen om dit te bevorderen;

Or. es


