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SUGGESTIES

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

A. Overwegende dat de vervoerssector verantwoordelijk is voor ca. 27% van de uitworp van 
broeikasgassen in de EU en dat dit percentage stijgt,

B. overwegende dat de Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 zijn goedkeuring heeft 
gehecht aan de doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 
20% of met 30% in geval van een internationale overeenkomst te verminderen in 
vergelijking met 1990, en dat deze doelstelling onhaalbaar is zonder een strategie die 
overeenkomstig deze doelstelling is afgestemd op de vervoerssector,

C. overwegende dat klimaatverandering een realiteit is die hoofdzakelijk voortkomt uit het 
optreden van de mens, dat het een uitdaging is alle betrokkenen te bewegen een 
wereldwijde en duurzame inspanning te leveren om het klimaat te beschermen, die 
maatregelen voor preventie, verlichting en aanpassing combineert, en dat het hiertoe 
geplande beleid zowel sectorbeleid als sectoroverschrijdend beleid moet zijn,

1. betreurt dat aan de vervoerssector te weinig aandacht is besteed in het Witboek van de 
Commissie over de "aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader" (COM(2009)0147) en hoopt dat in het komende witboek over het 
toekomstige Europese gemeenschappelijk vervoersbeleid tot 2020 de nadruk wordt 
gelegd op opneming in het vervoersbeleid van de aanpassing aan de klimaatverandering 
en de verlichting van de gevolgen daarvan;

2. vestigt de aandacht op het feit dat de begrotingsmiddelen ter financiering van de 
maatregelen waartoe de veranderingen in het klimaat nopen, ontoereikend zijn;

3. verzoekt de Commissie om in het kader van de tweede herziening van de financiële 
voorschriften voor programma’s die steun van de Europese Unie ontvangen, voorstellen 
te doen voor nieuwe wijzen van financiering van en investering in het vervoer en voor 
vernieuwende en geïntegreerde instrumenten in verband met aanpassing aan de 
klimaatverandering, die absoluut noodzakelijk zijn om het Europese vervoersbeleid tot 
een succes te maken;

4. onderstreept dat de vervoerssector zich zware inspanningen zal moeten getroosten om 
zich aan de klimaatverandering aan te passen en dat de bedrijven in deze sector tot 
dusverre de grootste inspanning leveren; is echter van mening dat het in ieder geval niet 
uitsluitend mag gaan om een autonome aanpassingsinspanning van deze sector en zijn 
bedrijven, met name gezien de uitdagingen voor het concurrentievermogen van de hele 
Europese economie, en dat hiermee ten volle rekening moet worden gehouden bij de 
strategische aanpak van het aanpassingsproces, met name door maatregelen voor te 
stellen om het weerstandsvermogen van de vervoerssector te vergroten;

5. is van mening dat de economische, sociale en financiële gevolgen voor de vervoerssector 
van de uitvoering van de maatregelen in de strijd tegen de klimaatverandering zoals de 
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gevolgen van de reorganisatie van deze sector (bijv. als gevolg van modale omschakeling 
en multimodale vervoerscapaciteiten) nog steeds onvoldoende bekend zijn en dat hierop 
onvoldoende wordt geanticipeerd; onderstreept dat de Commissie het verzamelen van 
gegevens betreffende de ontwikkeling van deze sector moet ontwikkelen en 
kwetsbaarheidsindicatoren en methoden voor de uitwisseling van optimale 
werkmethoden  voor de verschillende samenstellende delen (weg-, spoorweg-, lucht- en 
zeevervoer) moet vaststellen;

6. wijst andermaal op de ontwerpresolutie over het groenboek van 22 april 2009 over het 
toekomstige beleid ten aanzien van TEN-T, waarin werd benadrukt dat 
klimaatverandering en duurzame ontwikkeling  moeten worden opgenomen in het 
infrastructuurbeleid voor alle wijzen van vervoer ten einde de EU-doelen voor beperking 
van de CO2-uitstoot te verwezenlijken;

7. is van mening dat bij de herziening van het TEN-T rekening gehouden moet worden met 
het feit dat projecten zich moeten kunnen aanpassen aan en weerbaar moeten zijn tegen 
de gevolgen van klimaatverandering;

8. onderstreept dat de Commissie de doelmatigheid van de verschillende wijzen van 
goederenvervoer moet evalueren en moet bekijken op welke wijze de intermodaliteit 
tussen de diverse typen stadsvervoer vergroot kan worden, in een nieuw plan voor 
duurzame mobiliteit voor de Europese steden, waarin de aanpassing van de steden aan de 
gevolgen van klimaatverandering centraal staat;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten een doeltreffend beleid voor stedelijke mobiliteit 
te ontwikkelen door uitbreiding van het openbaar vervoer, co-modaliteit en 
gebruikmaking van intelligente vervoerssystemen, om de opstoppingen en de vervuiling 
in de grote stedelijke agglomeraties te verminderen;

10. stemt in met de voorgestelde maatregelen om het weerstandsvermogen van de fysieke 
infrastructuur te vergroten; Wijst erop dat deze maatregelen niet alleen betrekking 
moeten hebben op de aanleg maar eveneens op het onderhoud van infrastructuur, o.a. 
vervoersinfrastructuur, en verzoekt de Commissie de noodzaak veiligheids- en technische 
normen opnieuw te beoordelen tegen de achtergrond van de nieuwe gevolgen van het 
klimaat op te nemen in het werkprogramma van de agentschappen van de Gemeenschap 
die werkzaam zijn op het gebied van de veiligheid van het vervoer;

11. is van mening dat de berggebieden in de Europese Unie in het bijzonder zullen worden 
getroffen door de klimaatverandering, die sneller verloopt in deze kwetsbare gebieden, 
met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid, de toegankelijkheid, het 
bodemgebruik, het toerisme en de infrastructuur, en dat het dan ook terecht zou zijn 
geweest dat in het Witboek specifieke maatregelen waren voorgesteld om het 
weerstandsvermogen van de berggebieden te vergroten; stelt de Commissie derhalve voor 
communautaire richtsnoeren op te stellen voor de aanpassing aan de klimaatverandering 
in berggebieden in de context van een algemeen beleid voor de ruimtelijke ordening om 
deze uitdaging het hoofd te bieden, aangezien dit geografische gebieden zijn die even 
kwetsbaar zijn als de mariene en kustgebieden;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten specifieke maatregelen ter bescherming van de 
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kustgebieden en het mariene milieu te nemen, met inachtneming van het 
gemeenschappelijk maritiem beleid dat in het kader van een geïntegreerde aanpak naar 
behoren rekening houdt met zeevervoer, bescherming van het mariene milieu en beheer 
en ontwikkeling van kustgebieden;

13. verzoekt de Commissie te investeren in onderzoek en innovatie ter aanpassing van het 
vervoer en zijn infrastructuur aan de gevolgen van klimaatverandering  en buitensporige 
weersomstandigheden, met name in kust- en zeegebieden, berggebieden en zones die 
gevoelig zijn voor aardbevingen, in combinatie met onderzoek ter beperking van de 
factoren die klimaatverandering veroorzaken, met inbegrip van programma’s voor groene 
auto’s, intelligente vervoerssystemen en systemen voor verkeerssturing;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten om een geïntegreerde langetermijnplanning voor 
de vervoer- en energie-infrastructuur en de ruimtelijke ordening te bevorderen en te 
steunen;

15. verzoekt de Commissie met spoed maatregelen te nemen om de kennis en waarneming 
van de klimaatgevolgen te verbeteren door middel van het Europese Milieuagentschap, 
het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en het Europees Waarnemingscentrum 
voor droogte, voor zover mogelijk met gebruikmaking van de nieuwe technologieën voor 
waarneming per satelliet en intelligente vervoerssystemen;

16. verzoekt de Commissie met name bijzondere aandacht te besteden aan het in kaart 
brengen en evalueren van de gevolgen in berg- en kustgebieden, waar de hogere 
temperaturen en de stijging van het zeeniveau volgens de voorspellingen grote gevolgen 
kunnen hebben voor de toeristische sector, waarvan deze gebieden sterk afhangen, en 
verzoekt haar indien nodig maatregelen voor te stellen;

17. is met betrekking tot de instrumenten en de financiering van mening dat de in het 
Witboek voorgestelde maatregelen bijzonder vaag zijn; verzoekt de Commissie bij alle 
vervoerswijzen voorrang te geven aan financieringswijzen die in overeenstemming zijn 
met het beginsel “de vervuiler betaalt”; verzoekt de Commissie de financiering ten 
behoeve van de aanpassing aan de klimaatverandering aan te vullen door de 
structuurfondsen en een deel van de kredieten van het Europees economisch herstelplan 
in te zetten, en door in de komende financiële vooruitzichten voor na 2013 prioriteit te 
geven aan de financiering van oplossingen voor de uitdagingen van de 
klimaatverandering, om zo bij te dragen tot het ontstaan van een “groene” en duurzame 
groei, het scheppen van arbeidsplaatsen en de steun aan belanghebbenden in de sector 
vervoer en toerisme via innovatie en onderzoek; Wijst erop dat alle wijzen van vervoer 
hun externe kosten ten gevolge van de klimaatverandering geleidelijk moeten 
internaliseren;

18. onderstreept dat het vervoersbeleid beter moet worden opgenomen in andere 
beleidsterreinen, in het bijzonder energiezekerheid, watervoorziening, ruimtelijke 
ordening, stadsontwikkeling en volksgezondheid, om te komen tot een systemische 
aanpak van de aanpassing aan de klimaatverandering;

19. is van mening dat de stuurgroep gevolgen van en aanpassing aan de klimaatverandering 
zou kunnen zorgen voor deelname van leden van het Europees Parlement die deel 
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uitmaken van de relevante parlementaire commissies (met name de Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie 
vervoer en toerisme).

20. onderstreept dat het Verdrag van Lissabon de Commissie voortaan de mogelijkheid biedt 
ondersteunende of coördinerende maatregelen op het gebied van het toerisme te nemen;
verzoekt de Commissie maatregelen en acties voor te stellen om een aanpassingsstrategie 
uit te stippelen die specifiek is gericht op het toerisme (verbetering van de kennis omtrent 
de gevolgen van de klimaatverandering, risicopreventiebeleid en beleid ter aanpassing 
aan de veranderingen als gevolg daarvan, informatie ten behoeve van de consument, 
enz.);

21. wijst op de noodzaak van toegankelijke, gedetailleerde en volledige voorlichting van het 
grote publiek en belanghebbenden in de sector vervoer en toerisme over de oorzaken en 
gevolgen van klimaatverandering en de veranderingen die deze gevolgen teweeg kunnen 
brengen voor de wijze van leven en zich verplaatsen, soorten reizen, de organisatie van 
deze sectoren, de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de kosten van het 
gebruik daarvan, de ruimtelijke ordening en de voorziening met grondstoffen;
onderstreept dat een toereikende financiering van dergelijke voorlichtingscampagnes van 
wezenlijke betekenis is en dat rekening gehouden moet worden met de noodzaak om deze 
voorlichting aan te passen voor de verschillende lidstaten en de regio’s daarvan.
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