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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at et bæredygtigt og miljøvenligt transportnet er nervesystemet i europæisk 
økonomi, og at det skal gives de nødvendige incitamenter, til at der så vidt muligt kan ske 
en overgang til anvendelse af ikke-fossile brændstoffer; 

2. er bevidst om, at CO2-emissioner, samt CO-, NOx-, VOC- samt SO4-emissioner, først og 
fremmest i byområder har en stærk indflydelse på luftkvaliteten og dermed på menneskers 
sundhed i form af lungesygdomme og forskellige former for kræft;

3. mener, at alternative og vedvarende energiformer på grund af transportsektorens 
afhængighed af olie sandsynligvis vil få større betydning, når den relevante infrastruktur 
er på plads; bemærker imidlertid, at vi allerede i dag kunne spare energi og brændstof 
gennem miljøvenlig kørsel, og at brændstofbesparende teknikker også bør udvikles og 
fremmes inden for andre transportformer – for eksempel flad indflyvning for fly;

4. noterer sig, at forbedringer af emissioner fra transportmidler, der anvender fossile 
brændstoffer, i de senere år altid er blevet opvejet af højere efterspørgsel, hvilket 
resulterer i, at overbelastningen af transportnettet og luftforureningen stadig overskrider 
de tilladte grænser; insisterer derfor på, at der skal ske et skifte til en anden teknologi eller 
den bedst mulige teknologi for fossile brændstoffer, og støtter dermed forskning, som med 
eller uden finansiel støtte fra EU sigter mod at fremskynde indførelsen af 
miljøinnovationer og nye teknologier i transportsektoren;

5. insisterer på, at Kommissionen og medlemsstaterne bør have modet til at træde til, hvis 
disse incitamenter ikke fungerer på markedsvilkår;

6. noterer sig, at flere regioner i EU med udækkede transportbehov stadig er nødt til at
indhente resten og stadig vil udvise stor vækst på transportområdet, når infrastrukturen er 
blevet færdiggjort, og økonomien bliver bedre; mener derfor, at det også er vigtigt, at 
fremtidige aktioner rettes mod afskaffelse af infrastrukturudviklingsforskelle mellem 
forskellige europæiske regioner/lande;

7. opfordrer Europa-Kommissionen til at støtte, fremme og yde finansiel støtte til det 
europæiske rullende motorvejsnet (rolling highway network);

8. henstiller, at Kommissionen fortsat støtter og i givet fald i samarbejde med 
medlemsstaterne indleder kampagner for at skabe opmærksomhed om miljøvenlige 
transportalternativer, især i følsomme byområder, hvor luftkvaliteten og støjen er en 
trussel mod menneskers sundhed;

9. mener, at det fælles europæiske luftrum og SESAR viser, hvordan brændstofforbruget kan 
reduceres med +/- 10 % ud over lanceringen af nye, brændstoføkonomiske og relativt 
støjsvage fly;
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10. er klar over, at et massivt skifte til ny teknologi i transportsektoren tager nogen tid, og at 
aktioner i forbindelse med denne proces bør tage hensyn til de forskelligartede situationer 
i de enkelte medlemsstater, men opfordrer i mellemtiden til miljøinnovation og rationel 
udnyttelse af fossile brændstoffer, hvilket for øjeblikket stadig er den nemmeste måde at 
begrænse emissionerne fra transportsektoren på;

11. insisterer på korrekt gennemførelse af de sociale bestemmelser inden for alle 
transportformer, inklusive arbejdstidsbestemmelserne, til gavn for sikkerheden og 
sundheden for arbejdstagere i transportsektoren. 


