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FORSLAG

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

A. der henviser til, at transportsektoren står for ca. 27 % af drivhusgasemissionerne i EU, 
og at denne procentdel er stigende,

B. der henviser til, at Det Europæiske Råd på sit møde den 8. og 9. marts 2007 gav sin 
tilslutning til en EU-målsætning om senest i 2020 at have opnået en reduktion af 
drivhusgasemissionerne i forhold til 1990 på 20 % eller 30 %, hvis der indgås en 
international aftale, og at dette mål ikke kan nås, uden at der gennemføres en strategi 
for transportsektoren, der er i overensstemmelse med denne målsætning,

C. der henviser til, at klimaændringerne er en realitet, der hovedsagelig skyldes 
menneskelige aktiviteter, og at udfordringen består i at samle alle berørte aktører om 
en global og vedvarende indsats for at beskytte klimaet med en kombination af 
forebyggelse, afbødning og tilpasning, og at de politikker, der skal udarbejdes i dette 
øjemed, skal være både sektoropdelte og tværsektorielle,

1. beklager, at der ikke i højere grad er lagt vægt på transportsektoren i Kommissionens 
hvidbog "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag" 
(KOM(2009)0147), og håber, at den kommende hvidbog om en fremtidig europæisk 
transportpolitik frem til 2020 vil fokusere på at integrere tilpasning til og afbødning af 
klimaændringerne i transportpolitikken;

2. gør opmærksom på, at der ikke er afsat tilstrækkelige budgetmidler til finansiering af 
de foranstaltninger, som klimaændringerne nødvendiggør; 

3. opfordrer Kommissionen til som led i den anden revision af de finansielle regler for 
EU-finansierede programmer at foreslå nye tilgange til finansiering af og investeringer 
i transport og innovative integrerede finansieringsinstrumenter i relation til tilpasning 
til klimaændringerne, som er af afgørende betydning, hvis EU's transportpolitikker 
skal lykkes;

4. understreger, at det vil kræve en betydelig indsats fra transportsektorens side at 
tilpasse sig klimaændringerne, og at det hidtil har været transportvirksomhederne, der 
har trukket det største læs; mener imidlertid, bl.a. under henvisning til indvirkningen 
på hele den europæiske økonomis konkurrenceevne, at denne tilpasningsindsats ikke 
udelukkende skal påhvile transportsektoren og -virksomhederne, men bør integreres 
fuldt ud i tilpasningsstrategien, navnlig gennem forslag om tiltag, der skal gøre 
transportsektoren mere modstandsdygtig; 

5. mener, at man ikke i tilstrækkelig grad har kendskab til eller kan foregribe de 
økonomiske, sociale og finansielle konsekvenser for transportsektoren af 
gennemførelsen af klimapolitiske tiltag, som f.eks. virkningerne af omstruktureringen 
af sektoren (f.eks. på grundlag af skift mellem transportformer og potentiale for 
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multimodal transport); fremhæver, at Kommissionen bør forbedre dataindsamlingen 
om udviklingen i denne sektor og definere sårbarhedsindikatorer og metoder til 
udveksling af bedste praksis og erfaring for de forskellige transportformer (landevejs-, 
jernbane-, luft- og søtransport);

6. minder om sin beslutning af 22. april 2009 om grønbogen om TEN-T-politikkens 
fremtid, hvori det blev understreget, at klimaændringer og bæredygtig udvikling af alle 
transportformer bør integreres i infrastrukturpolitikken med henblik på at opfylde EU-
målene om at reducere CO2-emissionerne;

7. mener, at der i forbindelse med revisionen af TEN-T bør tages hensyn til, at 
projekterne skal kunne tilpasses og modstå følgerne af klimaændringerne;

8. understreger, at Kommissionen bør evaluere, hvor effektive forskellige 
transportformer er til distribution af varer, og hvordan man kan øge intermodaliteten 
mellem de forskellige transportformer i vores byer, i en ny bæredygtig 
bymobilitetsplan for europæiske byer baseret på tilpasning af byerne til virkningerne 
af klimaændringerne;

9. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at udarbejde en effektiv 
bymobilitetspolitik gennem udvikling af offentlig transport, multimodalitet og 
anvendelse af intelligente transportsystemer med henblik på at mindske 
trafikbelastningen og forureningen i de store byområder; 

10. bifalder de tiltag, der er foreslået med henblik på at øge den fysiske infrastruktur; 
understreger, at tiltagene skal omfatte ikke blot opførelse, men også vedligeholdelse af 
infrastruktur, herunder transportinfrastruktur, og anmoder Kommissionen om at sørge 
for, at der i arbejdsprogrammet for de EU-agenturer, der beskæftiger sig med 
transportsikkerhed, henvises til nødvendigheden af at reevaluere sikkerhedstandarder 
og tekniske normer under hensyn til de nye klimatiske indvirkninger;

11. er af den opfattelse, at EU's bjergområder vil blive særlig hårdt ramt af 
klimaændringerne, som udvikler sig hurtigere i disse sårbare områder og indvirker på 
beskæftigelsen, tilgængeligheden, udnyttelsen af jorden, turismen og infrastrukturen, 
hvilket burde have resulteret i forslag i hvidbogen om specifikke tiltag under 
overskriften "styrkelse af bjergområdernes modstandsdygtighed"; opfordrer derfor 
Kommissionen til som svar på denne udfordring at udarbejde EU-retningslinjer om 
tilpasning til klimaændringerne i bjergområder, der i lighed med kyst- og havområder 
er særlig sårbare geografiske områder, som led i en generel politik for fysisk 
planlægning;

12. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe særlige foranstaltninger for 
at beskytte kystområderne og havmiljøet under overholdelse af den fælles havpolitik, 
der som led i en integreret tilgang tager behørigt hensyn til søtransport, beskyttelse af 
havmiljøet og forvaltning og udvikling af kystområderne;

13. opfordrer Kommissionen til at investere i forskning og innovation med henblik på at 
tilpasse transporten og transportinfrastrukturen til virkningerne af klimaændringerne 
og ekstreme vejrforhold, navnlig i kyst- og havområder, bjergregioner og områder, der 
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er særlig udsatte for jordskælv, samt i forskning til begrænsning af faktorer, som 
forårsager klimaændringer, herunder programmer for grønne biler, intelligente 
transportsystemer og trafikstyringssystemer;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og støtte en langsigtet 
integreret planlægning af transport- og energiinfrastruktur samt fysisk planlægning;

15. anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at forbedre kendskabet til og 
observationen af klimaændringerne gennem Det Europæiske Miljøagentur, Det Fælles 
Forskningscenter og Det Europæiske Tørkeobservatorium, så vidt muligt under 
anvendelse af nye satellitovervågningsteknologier og intelligente transportsystemer;

16. anmoder navnlig Kommissionen om at være særlig opmærksom i forbindelse med 
kortlægning og evaluering af virkningerne i bjerg- og kystområder, hvor 
temperaturstigningen og den stigende vandstand i havene forventes at medføre 
betydelige ændringer i turistsektoren, som de pågældende regioner er meget afhængige 
af, og om nødvendigt at foreslå foranstaltninger;

17. finder de foranstaltninger, der er foreslået i hvidbogen vedrørende virkemidler og 
finansiering, yderst vage; anmoder Kommissionen om fortrinsvis at vælge 
finansieringsmetoder, som er i overensstemmelse med princippet om, at forureneren 
betaler, for alle transportformer; anmoder Kommissionen om at supplere midlerne til 
tilpasningen til klimaændringerne ved at mobilisere strukturfondene og en del af 
bevillingerne til den europæiske økonomiske genopretningsplan og ved at prioritere 
finansieringen af løsninger på udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne i de 
kommende finansielle overslag for perioden efter 2013 med henblik på at bidrage til 
en "grøn" og bæredygtig vækst, skabe arbejdspladser og støtte transport- og 
turismesektorens aktører gennem innovation og forskning; understreger, at alle 
transportformer gradvis skal internalisere deres eksterne omkostninger ved 
klimaændringerne;

18. understreger, at transportpolitikkerne bør integreres bedre i andre politikområder, 
navnlig energisikkerhed, vandforsyning, fysisk planlægning, byplanlægning og 
folkesundhed, for at opnå en systematisk tilgang til tilpasningen til klimaændringerne:

19. mener, at styringsgruppen for virkninger og tilpasning bør omfatte medlemmer af 
Europa-Parlamentet, som arbejder i relevante parlamentsudvalg (f.eks. Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og 
Turismeudvalget);

20. understreger, at Lissabontraktaten fremover giver Kommissionen mulighed for at 
vedtage støtte- og samordningsforanstaltninger inden for turisme; anmoder 
Kommissionen om at foreslå foranstaltninger og tiltag, som gør det muligt at fastlægge 
en særlig tilpasningsstrategi for turisme (bedre kendskab til klimaændringernes 
virkninger, forebyggelse af risici og tilpasning til de ændringer, de medfører, 
forbrugeroplysning osv.);

21. understreger nødvendigheden af, at offentligheden og transport- og turismesektorernes 
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aktører får adgang til detaljerede og fuldstændige oplysninger om årsagerne til og 
virkningerne af klimaændringerne og om de forandringer, som disse virkninger kan 
medføre med hensyn til livsstil og transportformer, rejsemønstre, de pågældende 
sektorers organisation, opførelse og vedligeholdelse af infrastruktur, omkostninger i 
forbindelse med anvendelse heraf, fysisk planlægning og forsyning af naturressourcer; 
understreger, at det er nødvendigt, at der sikres tilstrækkelig finansiering af sådanne 
oplysningskampagner, og at der tages hensyn til behovet for at tilpasse budskabet til 
medlemsstaterne og deres regioner.
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