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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

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; 

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;

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;

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;

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;

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;

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

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 
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gezondheid, en eventueel in samenwerking met de lidstaten dergelijke campagnes op 
poten zet;

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;

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;

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.


