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Amendement 1
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese Unie de richting 
moet inslaan van een efficiëntere 
vervoerssector die helpt haar 
emissiebeperkingsdoelen te halen en haar 
afhankelijkheid van energie geringer 
maakt;

1. erkent dat de Europese Unie de richting 
moet inslaan van een duurzamere en 
efficiëntere vervoerssector die helpt haar 
emissiebeperkingsdoelen te halen en haar 
afhankelijkheid van energie geringer maakt
en van volledige integratie van de EU-
regio's om concurrerend te zijn in de 
wereldeconomie; is van mening dat dit 
ook de economische groei zal stimuleren, 
alsmede het scheppen van 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese Unie de richting 
moet inslaan van een efficiëntere 
vervoerssector die helpt haar 
emissiebeperkingsdoelen te halen en haar 
afhankelijkheid van energie geringer 
maakt;

1. erkent dat de Europese Unie de richting 
moet inslaan van een efficiëntere en 
concurrerender vervoerssector die helpt 
haar emissiebeperkingsdoelen te halen en 
haar afhankelijkheid van energie geringer 
maakt;

Or. en

Amendement 3
Britta Thomsen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese Unie de richting 
moet inslaan van een efficiëntere 
vervoerssector die helpt haar 
emissiebeperkingsdoelen te halen en haar 
afhankelijkheid van energie geringer 
maakt;

1. erkent dat de Europese Unie de richting 
moet inslaan van een efficiëntere 
vervoerssector die helpt haar 
emissiebeperkingsdoelen te halen en haar 
afhankelijkheid van energie van bijzonder 
instabiele en ondemocratische regimes 
geringer maakt;

Or. da

Amendement 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de Europese Unie de richting 
moet inslaan van een efficiëntere 
vervoerssector die helpt haar 
emissiebeperkingsdoelen te halen en haar 
afhankelijkheid van energie geringer 
maakt;

1. erkent dat de Europese Unie de richting 
moet inslaan van een efficiëntere 
vervoerssector die helpt haar 
emissiebeperkingsdoelen te halen, haar 
afhankelijkheid van energie geringer maakt 
en bijdraagt tot concurrentievermogen en 
groei;

Or. en

Amendement 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de vele initiatieven die de 
Europese Unie heeft ontplooid om het 
concurrentievermogen en de efficiëntie 
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van de Europese vervoerssector te 
stimuleren, zoals het Eurovignet, de 
invoering van intelligente 
vervoerssystemen, brandstofefficiëntie van 
voertuigen en etikettering van banden;

Or. en

Amendement 6
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de vervoerssector 
verantwoordelijk is voor meer dan een 
kwart van de CO2-emissie in de EU, dat de 
uitstoot van de vervoerssector nog steeds 
toeneemt en dat als er werkelijk iets wil 
veranderen aan die trend, de 
vervoerssector moet overschakelen op 
nieuwe groene technologieën;

Or. da

Amendement 7
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de gebrekkige 
infrastructuur in de vervoerssector moet 
worden verbeterd ten behoeve van de 
energiezuinigheid en dat er in deze sector 
meer toezeggingen moeten worden 
gedaan om maatregelen op dit gebied te 
treffen, want de minst kostbare, de meest 
concurrerende, de schoonste en de 
veiligste vorm van energie blijft nog altijd 
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bespaarde energie;

Or. lt

Amendement 8
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is zich ervan bewust dat de 
vervoerssector een grote bijdrage levert 
aan het industrieel beleid, het
concurrentievermogen en de 
handelsbalans van de EU; merkt op dat de 
uitvoer van machines en installaties in de 
vervoerssector in 2009 454,7 miljard 
bedroeg en daarmee goed was voor 41,5% 
van alle uitvoer buiten de EU-27; merkt 
verder op dat de EU in 2009 zijn hoogste 
handelsoverschot boekte op het gebied 
van machines en installaties in de 
vervoerssector (112,6 miljard EUR) en 
vervoersdiensten (21,5 miljard EUR);

Or. ro

Amendement 9
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat 
energiebesparingsbeleid voor de 
vervoerssector niet tot 
mobiliteitsbelemmering mag leiden en dat 
bij emissiebeperkingseisen rekening moet 
worden gehouden met hun gevolgen op 
concurrentiegebied; is van oordeel dat een 

Schrappen
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vervoerssector die een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen maakt alleen te 
realiseren is met een evenwichtige 
beleidsbenadering die de economische 
actoren de juiste stimulansen geeft;

Or. da

Amendement 10
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat energiebesparingsbeleid 
voor de vervoerssector niet tot 
mobiliteitsbelemmering mag leiden en dat 
bij emissiebeperkingseisen rekening moet 
worden gehouden met hun gevolgen op 
concurrentiegebied; is van oordeel dat een 
vervoerssector die een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen maakt alleen te realiseren 
is met een evenwichtige beleidsbenadering 
die de economische actoren de juiste 
stimulansen geeft;

2. onderstreept dat energiebesparingsbeleid 
voor de vervoerssector niet tot 
mobiliteitsbelemmering mag leiden en dat 
bij emissiebeperkingseisen rekening moet 
worden gehouden met hun gevolgen op 
concurrentiegebied; verzoekt in de nieuwe 
financiële vooruitzichten 2014-2020 een 
nieuw financieel instrument te creëren 
zodat er in de plannen voor stedelijke 
mobiliteit ruimte is voor 
medefinanciering; is van oordeel dat een 
vervoerssector die een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen maakt alleen te realiseren 
is met een evenwichtige en 
gediversifieerde beleidsbenadering die de 
economische actoren de juiste stimulansen 
geeft en waarbij de verschillende partijen 
worden betrokken, met inbegrip van de 
lokale en regionale autoriteiten, de 
ontwerpers van de infrastructuur, de 
vervoerders en het grote publiek; vestigt 
de aandacht op het feit dat coördinatie 
onontbeerlijk is voor de invoering van 
grote technische verbeteringen in het 
ontwerp van voertuigen en voor de 
naleving van de vastgestelde maxima voor 
geluidsemissie en het behoud van schone 
lucht;

Or. lt
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Amendement 11
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat 
energiebesparingsbeleid voor de 
vervoerssector niet tot 
mobiliteitsbelemmering mag leiden en dat 
bij emissiebeperkingseisen rekening moet 
worden gehouden met hun gevolgen op 
concurrentiegebied; is van oordeel dat een 
vervoerssector die een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen maakt alleen te realiseren 
is met een evenwichtige beleidsbenadering 
die de economische actoren de juiste 
stimulansen geeft;

2. onderstreept dat energiebesparings- en 
emissiebeperkingsbeleid voor de 
vervoerssector niet tot 
mobiliteitsbelemmering mag leiden en dat 
bij emissiebeperkingseisen rekening moet 
worden gehouden met hun gevolgen op 
concurrentiegebied en dat nieuwe doelen 
alleen kunnen worden gesteld als er 
tussen alle betrokken partijen brede 
overeenstemming bestaat en de doelen 
verwezenlijkt kunnen worden door 
gebruik te maken van de technologische 
vooruitgang; is van oordeel dat een 
vervoerssector die een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen maakt alleen te realiseren 
is met een evenwichtige beleidsbenadering 
die de economische actoren de juiste 
stimulansen geeft;

Or. en

Amendement 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat energiebesparingsbeleid 
voor de vervoerssector niet tot 
mobiliteitsbelemmering mag leiden en dat 
bij emissiebeperkingseisen rekening moet 
worden gehouden met hun gevolgen op 
concurrentiegebied; is van oordeel dat een 
vervoerssector die een efficiënt gebruik 

2. onderstreept dat energiebesparingsbeleid 
voor de vervoerssector de mobiliteit niet
hoeft te belemmeren en dat 
efficiëntienormen het 
concurrentievermogen van de EU zullen 
stimuleren, alsmede zullen leiden tot 
aanzienlijke besparingen voor het 



AM\876754NL.doc 9/28 PE472.121v01-00

NL

van hulpbronnen maakt alleen te realiseren 
is met een evenwichtige beleidsbenadering 
die de economische actoren de juiste 
stimulansen geeft;

bedrijfsleven en particulieren op basis van 
een analyse van de kosten gedurende de 
gehele levenscyclus; is van oordeel dat een 
vervoerssector die een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen maakt alleen te realiseren 
is met een evenwichtige beleidsbenadering 
die de economische actoren de juiste 
stimulansen geeft;

Or. en

Amendement 13
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat 
energiebesparingsbeleid voor de 
vervoerssector niet tot 
mobiliteitsbelemmering mag leiden en dat
bij emissiebeperkingseisen rekening moet 
worden gehouden met hun gevolgen op 
concurrentiegebied; is van oordeel dat een 
vervoerssector die een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen maakt alleen te realiseren 
is met een evenwichtige beleidsbenadering 
die de economische actoren de juiste 
stimulansen geeft;

2. onderstreept dat bij 
emissiebeperkingseisen rekening moet 
worden gehouden met hun gevolgen voor 
de concurrentie tussen de 
vervoersmodaliteiten; is van oordeel dat 
een vervoerssector die een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen maakt alleen te realiseren 
is met een evenwichtige beleidsbenadering 
die de economische actoren de juiste 
stimulansen geeft;

Or. en

Amendement 14
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat energiebesparingsbeleid 2. onderstreept dat energiebesparingsbeleid 
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voor de vervoerssector niet tot 
mobiliteitsbelemmering mag leiden en dat 
bij emissiebeperkingseisen rekening moet 
worden gehouden met hun gevolgen op 
concurrentiegebied; is van oordeel dat een 
vervoerssector die een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen maakt alleen te realiseren 
is met een evenwichtige beleidsbenadering 
die de economische actoren de juiste 
stimulansen geeft;

voor de vervoerssector niet tot 
mobiliteitsbelemmering mag leiden en dat 
bij emissiebeperkingseisen rekening moet 
worden gehouden met hun gevolgen voor 
het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; is van oordeel dat een 
vervoerssector die een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen maakt alleen te realiseren 
is met een evenwichtige en geïntegreerde 
beleidsbenadering die de economische 
actoren de juiste stimulansen geeft;

Or. en

Amendement 15
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt het grote potentieel van 
energiezuinigheid en hernieuwbare 
energiebronnen voor de vervoerssector; 
benadrukt dat de energie- en 
klimaatdoelstellingen voor de 
vervoerssector kunnen worden 
verwezenlijkt door een mix van 
verschillende energiebronnen toe te 
passen en door gebruik te maken van de 
bestaande energiebesparingsopties;

Or. en

Amendement 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat er al veel innovaties op 
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het gebied van energiezuinigheid volledig 
beschikbaar zijn op de markt;

Or. en

Amendement 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat de elektromobiliteit 
moet worden bevorderd om de EU2020-
doelstellingen te verwezenlijken; dringt er 
bij de Commissie en de lidstaten op aan 
snel gemeenschappelijke 
interoperabiliteitsnormen vast te stellen 
en in de EU een netwerk van 
oplaadpunten aan te leggen;

Or. en

Amendement 18
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het enorme potentieel dat de 
informatie- en communicatietechnologie 
biedt voor de emissies van het passagiers-
en vrachtvervoer; wijst op de noodzaak 
innovatieve oplossingen te bevorderen, 
zoals op de gebieden van een 
geoptimaliseerde routeplanning, 
intermodaliteit of communicatie tussen 
voertuigen en infrastructuur; herinnert 
eraan dat het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie de noodzaak om 
te reizen kan helpen beperken;

3. benadrukt het enorme potentieel dat de 
informatie- en communicatietechnologie, 
alsmede intelligente vervoerssystemen en -
diensten, bieden voor de emissies van het 
passagiers- en vrachtvervoer; is van 
mening dat de verplichtingen voor de 
vervoerssector op technologisch gebied
moeten worden aangescherpt en dat de 
vervoersdiensten op efficiëntere wijze 
moeten worden georganiseerd; wijst op de 
noodzaak innovatieve oplossingen te 
bevorderen, zoals op de gebieden van een 
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geoptimaliseerde routeplanning, 
intermodaliteit of communicatie tussen 
voertuigen en infrastructuur; herinnert 
eraan dat het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie de noodzaak om 
te reizen kan helpen beperken;

Or. lt

Amendement 19
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het enorme potentieel dat de 
informatie- en communicatietechnologie 
biedt voor de emissies van het passagiers-
en vrachtvervoer; wijst op de noodzaak 
innovatieve oplossingen te bevorderen, 
zoals op de gebieden van een 
geoptimaliseerde routeplanning, 
intermodaliteit of communicatie tussen 
voertuigen en infrastructuur; herinnert 
eraan dat het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie de noodzaak om 
te reizen kan helpen beperken;

3. benadrukt het enorme potentieel dat de 
informatie- en communicatietechnologie 
biedt voor de emissies van het passagiers-
en vrachtvervoer, met name in combinatie 
met een toekomstig energiesysteem 
waarin elektrisch vervoer een cruciale rol 
speelt; wijst op de noodzaak innovatieve 
oplossingen te bevorderen, zoals op de 
gebieden van een geoptimaliseerde 
routeplanning, intermodaliteit of 
communicatie tussen voertuigen en 
infrastructuur; herinnert eraan dat het 
gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie de noodzaak om 
te reizen kan helpen beperken;

Or. da

Amendement 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het enorme potentieel dat de 3. benadrukt het enorme potentieel dat de 
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informatie- en communicatietechnologie 
biedt voor de emissies van het passagiers-
en vrachtvervoer; wijst op de noodzaak 
innovatieve oplossingen te bevorderen, 
zoals op de gebieden van een 
geoptimaliseerde routeplanning, 
intermodaliteit of communicatie tussen 
voertuigen en infrastructuur; herinnert 
eraan dat het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie de noodzaak om 
te reizen kan helpen beperken;

informatie- en communicatietechnologie 
biedt voor de emissies van het passagiers-
en vrachtvervoer; wijst op de noodzaak 
innovatieve oplossingen te bevorderen, 
zoals op de gebieden van een 
geoptimaliseerde routeplanning, 
intermodaliteit of communicatie tussen 
voertuigen en infrastructuur; herinnert 
eraan dat het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie de noodzaak om 
te reizen kan helpen beperken, zowel voor 
particulieren als voor het bedrijfsleven;

Or. en

Amendement 21
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het enorme potentieel dat de 
informatie- en communicatietechnologie 
biedt voor de emissies van het passagiers-
en vrachtvervoer; wijst op de noodzaak 
innovatieve oplossingen te bevorderen, 
zoals op de gebieden van een 
geoptimaliseerde routeplanning, 
intermodaliteit of communicatie tussen 
voertuigen en infrastructuur; herinnert 
eraan dat het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie de noodzaak om 
te reizen kan helpen beperken;

3. benadrukt het enorme potentieel dat 
zowel de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) als 
intelligente vervoerssystemen (ITS) bieden
voor de verlaging van de emissies van het 
passagiers- en vrachtvervoer wijst op de 
noodzaak innovatieve oplossingen te 
bevorderen, zoals op de gebieden van een 
geoptimaliseerde routeplanning, 
intermodaliteit of communicatie tussen 
voertuigen en infrastructuur; herinnert 
eraan dat het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie, en met name 
videoconferencing, de noodzaak om te 
reizen kan helpen beperken;

Or. ro

Amendement 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat er intra-modale 
vervoersoplossingen nodig zijn; dat geen 
enkele vervoersmodaliteit in alle 
behoeften kan voorzien zodat er duidelijk 
behoefte is aan een slimmere combinatie 
van wegvervoer, spoorwegvervoer, 
luchtvervoer en zeevervoer; 

Or. en

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat het gebruik van 
ICT in het wegvervoer en de knooppunten 
met andere vervoersmodaliteiten een 
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan de 
verbetering van de milieuprestatie, 
efficiëntie (inclusief energie-efficiëntie), 
beveiliging en veiligheid van het 
wegvervoer (inclusief het vervoer van 
gevaarlijke stoffen), publieke veiligheid en 
de mobiliteit van passagiers en goederen, 
terwijl tegelijkertijd het functioneren van 
de interne markt zal worden gewaarborgd, 
alsmede een groter concurrentievermogen 
en meer werkgelegenheid; om te zorgen 
voor gecoördineerd en efficiënt gebruik 
van ITS in de Unie, moet er van geval tot 
geval een reeks specificaties worden 
ingevoerd, inclusief normen; deze normen 
moeten worden nageleefd in de context 
van de volgende prioritaire acties en 
gebieden: verstrekking op EU-niveau van 
informatie over multimodale 
vervoersopties; verlening van diensten die 
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voor de gehele EU real-time 
verkeersinformatie verstrekken; data en 
procedures om gebruikers kosteloos waar 
mogelijk te voorzien van minimale 
standaardinformatie over vervoer in de 
context van verkeersveiligheid; 
beschikbaarheid op een geharmoniseerde 
basis van een eCall-systeem, dat in de 
gehele Unie interoperabel moet zijn; 
invoering van informatiediensten voor 
veilige parkeerplaatsen voor 
vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen; en 
beschikbaarheid van 
reserveringsfaciliteiten voor veilige 
parkeerplaatsen voor dergelijke 
voertuigen; 

Or. ro

Amendement 24
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het ICT-
standaardiseringsbeleid dringend moet 
worden aangepast aan de 
marktontwikkelingen waardoor 
interoperabiliteit vereist is met het oog op 
de ondersteuning van de snelle 
ontwikkeling van technische normen voor 
elektrische voertuigen en slimme netten 
en meters met het oog op de voltooiing 
ervan in 2012;

Or. en

Amendement 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herhaalt het standpunt van het 
Parlement dat er behoefte is aan een 
bredere invoering van modulaire 
trekkeropleggercombinaties; dat zij een 
duurzame oplossing vormen die bijdraagt 
tot een hogere energiezuinigheid in het 
wegvervoer; erkent voorts dat de 
verschillende regels waarmee modulaire 
trekkeropleggercombinaties te maken 
krijgen, wanneer zij landsgrenzen 
overschrijden, hinderlijk zijn voor een 
intensiever gebruik van deze methode van 
vervoer over de weg; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken welke 
verschillen in de regels gemakkelijk 
kunnen worden weggewerkt en hoe voor 
meer grensoverschrijdend vervoer met 
modulaire trekkeropleggercombinaties 
kan worden gezorgd;

Or. en

Amendement 26
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is, in de context van ITS-
toepassingen en -diensten waarvoor 
exacte en betrouwbare gegevens en 
locatie-input nodig is, van mening dat er 
infrastructuren nodig zijn waarbij gebruik 
gemaakt wordt van satelliettechnologie of 
overige geavanceerde technologieën, om 
te zorgen voor de vereiste precisienormen; 
speerpunttechnologieën zoals Radio 
Frequency Identification (RFID) of 
EGNOS/Galileo kunnen gebruikt worden 
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om ITS-toepassingen te implementeren, 
met name om transitgoederen te kunnen 
lokaliseren en traceren, inclusief 
intermodale transitgoederen;

Or. ro

Amendement 27
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat Europees onderzoek 
nieuwe oplossingen kan bieden om de 
efficiëntie van het vervoer te verbeteren en 
juicht de strategische benadering van de 
Commissie in dit verband toe; is van 
mening dat er behoefte is aan efficiëntere 
manieren om onderzoekresultaten 
commercieel toe te passen;

4. wijst erop dat Europees onderzoek 
nieuwe oplossingen kan bieden om de 
efficiëntie van het vervoer te verbeteren en 
juicht de strategische benadering van de 
Commissie in dit verband toe; wijst erop 
dat er een subprogramma mobiliteit moet 
komen om de vervoersefficiëntie te 
verhogen, o.a. door slimme en 
interoperabele routingsystemen voor alle 
vervoersmodaliteiten te bevorderen, 
waarin systemen als Galileo, SESAR, 
ERMTS enz. worden geïntegreerd;is 
bovendien van mening dat er behoefte is 
aan efficiëntere manieren om 
onderzoekresultaten commercieel toe te 
passen;

Or. en

Amendement 28
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat Europees onderzoek 
nieuwe oplossingen kan bieden om de 

4. wijst erop dat Europees onderzoek 
nieuwe oplossingen kan bieden om de 
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efficiëntie van het vervoer te verbeteren en 
juicht de strategische benadering van de 
Commissie in dit verband toe; is van 
mening dat er behoefte is aan efficiëntere 
manieren om onderzoekresultaten 
commercieel toe te passen;

efficiëntie van het vervoer te verbeteren en 
juicht de strategische benadering van de 
Commissie in dit verband toe; is van 
mening dat er behoefte is aan efficiëntere 
manieren om onderzoekresultaten 
commercieel toe te passen, samen met 
nader onderzoek naar integratie van 
steeds grotere volumes van hernieuwbare 
energie in samenhang met een 
intelligenter energiesysteem waarin 
elektrisch vervoer een centraal onderdeel 
uitmaakt van de oplossing;

Or. da

Amendement 29
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat Europees onderzoek 
nieuwe oplossingen kan bieden om de 
efficiëntie van het vervoer te verbeteren en 
juicht de strategische benadering van de 
Commissie in dit verband toe; is van 
mening dat er behoefte is aan efficiëntere 
manieren om onderzoekresultaten 
commercieel toe te passen;

4. wijst erop dat Europees onderzoek 
nieuwe oplossingen kan bieden om de 
CO2-emissie te beperken en de efficiëntie 
op vervoersgebied te verbeteren en juicht 
de strategische benadering van de 
Commissie in dit verband toe; is van 
mening dat er behoefte is aan efficiëntere 
manieren om onderzoekresultaten 
commercieel toe te passen;

Or. ro

Amendement 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie de 
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ontwikkeling en het gebruik van 
innoverende uitrusting om de 
energiezuinigheid te verbeteren 
(bijvoorbeeld spoilers voor vrachtwagens 
en andere vormen van betere 
aerodynamica of werking) voor alle 
vervoerswijzen op kostenefficiënte wijze te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 31
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. moedigt de Commissie, de Raad, de 
plaatselijke autoriteiten en de industrie 
aan het debat over "elektromobiliteit" in 
een evenwichtige context te plaatsen, met 
inbegrip van het potentieel van de 
groeimarkt van elektrische fietsen en de 
langjarige ervaring in openbaar vervoer 
met elektrische trams en treinen;

Or. en

Amendement 32
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herhaalt dat brandstofdiversificatie 
en versterkte energiezekerheid twee
belangrijke uitdagingen voor de 
vervoerssector van de EU zijn waaraan 
binnenlands geproduceerde elektriciteit 



PE472.121v01-00 20/28 AM\876754NL.doc

NL

uit verschillende energievectoren, 
aanzienlijk kan bijdragen;

Or. en

Amendement 33
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang van SESAR 
(ATM-onderzoek voor het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim ) 
voor de totstandbrenging van een 
"gemeenschappelijk Europees luchtruim"
en dringt aan op EGNOS-certificering, 
aangezien dat een essentieel element is in 
termen van gebruik door de 
burgerluchtvaart;

Or. ro

Amendement 34
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat de Europese Unie 
haar sterke positie op de wereldmarkt op 
het gebied van duurzame vervoers- en 
mobiliteitsproducten moet behouden, 
zoals signalerings- en 
infrastructuursystemen voor spoorwegen, 
software voor mobiliteitsmanagement; 
dringt er derhalve op aan haar 
inspanningen te verhogen op het gebied 
van onderzoek en ontwikkeling van 
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duurzaam oppervlaktevervoer;

Or. en

Amendement 35
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. bepleit duurzame biobrandstoffen een 
belangrijker rol in de EU-energiemix te 
laten spelen; merkt niettemin op dat bij 
iedere vergroting van het aandeel van 
biobrandstoffen een goede voorbereiding, 
communicatie en uitvoering noodzakelijk 
zijn, dat alle rechtstreeks betrokkenen 
gereed moeten zijn om het gevraagde 
nieuwe brandstofmengsel op het moment 
van invoering te leveren en dat de 
overheidsinstanties een toelichting moeten 
geven op de gevolgen van een verandering 
van het brandstofmengsel.

5. herinnert eraan dat in de RHE 
(Richtlijn hernieuwbare energie) geen 
rekening is gehouden met onrechtstreekse 
wijziging van landgebruik (ILUC) en dat 
de daaruit voortkomende uitstoot dus niet 
is opgenomen in de berekeningen van de 
analyse van de levenscyclus van 
broeikasgassen; dringt erop aan ervan af 
te zien om biobrandstoffen een belangrijker 
rol in de EU-energiemix te laten spelen 
totdat de duurzaamheidscriteria zijn 
bijgesteld, met name rekening houdend 
met specifieke ILUC-factoren; dringt 
verder aan op streng toezicht en strikte 
handhaving ter plaatse om te garanderen 
dat aan deze criteria wordt voldaan; merkt 
desalniettemin op dat de 
overheidsinstanties een toelichting moeten 
geven op de gevolgen van een verandering 
van het brandstofmengsel;

Or. en

Amendement 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. bepleit duurzame biobrandstoffen een
belangrijker rol in de EU-energiemix te 
laten spelen; merkt niettemin op dat bij 
iedere vergroting van het aandeel van 
biobrandstoffen een goede voorbereiding, 
communicatie en uitvoering noodzakelijk 
zijn, dat alle rechtstreeks betrokkenen 
gereed moeten zijn om het gevraagde 
nieuwe brandstofmengsel op het moment 
van invoering te leveren en dat de 
overheidsinstanties een toelichting moeten 
geven op de gevolgen van een verandering 
van het brandstofmengsel.

5. bepleit dat werkelijk duurzame 
biobrandstoffen een rol in de EU-
energiemix spelen; dringt er bij de 
Commissie op aan dringend met een 
wetgevingsvoorstel te komen met 
betrekking tot onrechtstreekse wijziging 
van landgebruik (ILUC); benadrukt het 
ecologische en het economische voordeel 
voor de EU-industrie van een 
overschakeling op biobrandstoffen van de 
tweede generatie; merkt niettemin op dat 
bij iedere vergroting van het aandeel van 
biobrandstoffen een goede voorbereiding, 
communicatie en uitvoering noodzakelijk 
zijn, zodat alle rechtstreeks betrokkenen 
gereed zijn om het gevraagde nieuwe 
brandstofmengsel op het moment van 
invoering te leveren en dat de 
overheidsinstanties een toelichting moeten 
geven op de gevolgen van een verandering 
van het brandstofmengsel, ook in termen 
van een controleerbare verlaging van de 
uitstoot van broeikasgassen;

Or. en

Amendement 37
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. bepleit duurzame biobrandstoffen een 
belangrijker rol in de EU-energiemix te 
laten spelen; merkt niettemin op dat bij 
iedere vergroting van het aandeel van 
biobrandstoffen een goede voorbereiding, 
communicatie en uitvoering noodzakelijk 
zijn, dat alle rechtstreeks betrokkenen 
gereed moeten zijn om het gevraagde 
nieuwe brandstofmengsel op het moment 

5. bepleit duurzame biobrandstoffen, en 
met name biobrandstoffen van de tweede 
generatie, een belangrijker rol in de EU-
energiemix te laten spelen; merkt niettemin 
op dat bij iedere vergroting van het aandeel 
van biobrandstoffen een goede 
voorbereiding, communicatie en uitvoering 
noodzakelijk zijn, dat alle rechtstreeks 
betrokkenen gereed moeten zijn om het 
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van invoering te leveren en dat de 
overheidsinstanties een toelichting moeten 
geven op de gevolgen van een verandering 
van het brandstofmengsel.

gevraagde nieuwe brandstofmengsel op het 
moment van invoering te leveren en dat de 
overheidsinstanties een toelichting moeten 
geven op de gevolgen van een verandering 
van het brandstofmengsel.

Or. en

Amendement 38
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. bepleit duurzame biobrandstoffen een 
belangrijker rol in de EU-energiemix te 
laten spelen; merkt niettemin op dat bij 
iedere vergroting van het aandeel van 
biobrandstoffen een goede voorbereiding, 
communicatie en uitvoering noodzakelijk 
zijn, dat alle rechtstreeks betrokkenen 
gereed moeten zijn om het gevraagde 
nieuwe brandstofmengsel op het moment 
van invoering te leveren en dat de 
overheidsinstanties een toelichting moeten 
geven op de gevolgen van een verandering 
van het brandstofmengsel.

5. bepleit duurzame biobrandstoffen een 
belangrijker rol in de EU-energiemix te 
laten spelen; merkt niettemin op dat bij 
iedere vergroting van het aandeel van 
biobrandstoffen een goede voorbereiding, 
harmonisering in de EU, communicatie en 
uitvoering noodzakelijk zijn, dat alle 
rechtstreeks betrokkenen gereed moeten 
zijn om het gevraagde nieuwe 
brandstofmengsel op het moment van 
invoering te leveren en dat de 
overheidsinstanties een toelichting moeten 
geven op de gevolgen van een verandering 
van het brandstofmengsel.

Or. en

Amendement 39
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat diversificatie van 
energiebronnen noodzakelijk is voor de 
continuïteit van de energievoorziening en 
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vindt in dit verband dat nieuwe 
belastingprikkels moeten worden 
overwogen vanuit het oogpunt van een 
duurzame en concurrerende 
brandstoffenmix in de vervoerssector;

Or. en

Amendement 40
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent dat elektrificatie van de 
vervoerssector, gecombineerd met de 
invoering van meer hernieuwbare energie 
in de elektriciteitssector, een van de 
belangrijkste instrumenten is om de 
broeikasgasemissie te verlagen; is van 
mening dat elektrificatie met name gericht 
moet zijn op het faciliteren van 
personenvervoer met elektrische auto's, 
maar dat biobrandstoffen gebruikt moeten 
worden voor vervoer van zware goederen 
en, op termijn, in het luchtvervoer; is van 
mening dat het grote potentieel van 
elektrische auto's echter alleen kan 
worden benut door de nodige 
regelgevende en wetgevende maatregelen 
te treffen en bestaande obstakels uit de 
weg te ruimen;

Or. da

Amendement 41
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het terugdringen 
van de administratieve rompslomp van 
essentieel belang is voor volledige 
interoperabiliteit op het Europese 
spoorwegennet; met name de 
vergunningsprocedure voor rollend 
materieel moet in de gehele EU effectiever 
en gestandaardiseerd worden; 

Or. it

Amendement 42
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat ondernemingen 
moeten worden aangemoedigd om een 
concurrerende prijsstelling te bevorderen 
om ervoor te zorgen dat het prijsverschil 
tussen niet-vervuilende en energiezuinige 
voertuigen en traditionele voertuigen op 
de markt niet in het nadeel werkt van de 
energiezuinige voertuigen;

Or. ro

Amendement 43
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat elektrische auto's een 
enorm potentieel hebben als 
vervoermiddel, met name in stedelijke 
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gebieden; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer werk te maken van het 
ontwikkelen van gemeenschappelijke 
Europese normen voor het opladen, en 
benadrukt dat de ontwikkeling van slimme 
netten van cruciaal belang is voor het 
succes van elektrische auto's;

Or. da

Amendement 44
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. erkent dat de Europese 
treinbouwindustrie steeds kwetsbaarder 
wordt voor concurrentie van leveranciers 
uit derde landen op de EU-markt; uit zijn 
bezorgdheid over de aanzienlijke
hindernissen die EU-leveranciers 
ondervinden wanneer zij willen 
deelnemen aan openbare 
aanbestedingsprocedures in niet-EU-
lidstaten;

Or. it

Amendement 45
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. vestigt de aandacht op de rol van 
elektrische auto's in de ontwikkeling van 
energiezuinig vervoer, en beveelt aan dat 
de lidstaten uitvoering geven aan Richtlijn 
2009/33/EG inzake de bevordering van 
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schone en energiezuinige wegvoertuigen, 
met betrekking tot het openbaar vervoer; 

Or. ro

Amendement 46
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. wijst erop dat er op Europees 
niveau een nog sterker klimaat voor 
beperking van de CO2-emissie van de 
vervoerssector moet worden gecreëerd;

Or. da

Amendement 47
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. dringt erop aan dat de 
vervoerssector moet worden opgenomen 
in de energiegoederen waarvoor 
energiebesparende verplichtingen gelden, 
zoals die zijn voorgesteld in de recentelijk 
door de Commissie ingediende richtlijn 
inzake energiezuinigheid;

Or. da

Amendement 48
Britta Thomsen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. wijst erop dat elektrische auto's 
bijdragen tot groene groei en banen, een 
grotere sociaal-economische opbrengst 
van de reeds geplande toename van 
hernieuwbare energiebronnen op 
Europees niveau, minder geluidsoverlast 
en minder plaatselijke 
luchtverontreiniging in stedelijke 
gebieden;

Or. da


