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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Transportsektorn står för cirka 27 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser, och andelen 
ökar.

B. Vid Europeiska rådets möte den 8–9 mars 2007 bekräftade EU sitt mål att minska sina 
växthusgasutsläpp med 20 eller 30 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer, om 
ett internationellt avtal ingås. Detta mål kan inte uppnås utan en strategi där målet 
omfattar transportsektorn.

C. Europaparlamentet anser att klimatförändringarna är ett fenomen som huvudsakligen 
orsakats av mänskliga aktiviteter och att utmaningen består i att samla alla berörda aktörer 
för att få till stånd en hållbar global strategi för klimatet som kombinerar förebyggande 
och begränsande åtgärder med anpassningsåtgärder, och menar att sådana strategier bör 
utarbetas och gälla dels enskilda sektorer, dels flera sektorer.

1. Europaparlamentet beklagar att ingen hänsyn tas till transportsektorn i kommissionens 
vitbok ”Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram” (KOM(2009)0147) 
och hoppas att man i den kommande vitboken om en framtida gemensam europeisk 
transportpolitik fram till 2020 lägger tonvikten vid att integrera åtgärder för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringarnas effekter i transportpolitiken.

2. Europaparlamentet påpekar att de budgetmedel som anslagits för att finansiera de åtgärder
som klimatförändringarna kräver är otillräckliga.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, som en del av sin andra översyn av de 
finansiella bestämmelserna för EU-finansierade program, föreslå nya strategier för 
finansiering av och investering i transporter samt innovativa integrerade 
finansieringsinstrument, som handlar om anpassning till klimatförändringar och är mycket 
viktiga för en lyckad transportpolitik inom EU.

4. Europaparlamentet betonar att det kommer att vara särskilt svårt för transportsektorn att 
anpassa sig till klimatförändringarna och att det är företagen inom denna sektor som 
hittills har gjort de största ansträngningarna. Parlamentet anser dock att de insatser för 
klimatanpassning som görs av sektorn och dess företag inte endast får vara ensidiga, 
framför allt inte med tanke på de utmaningar som konkurrenskraften i hela den europeiska 
ekonomin står inför, och att full hänsyn därför bör tas till dessa i anpassningsstrategin, 
särskilt genom nya åtgärder för att stärka transportsektorn. 

5. Europaparlamentet anser att man fortfarande inte i tillräcklig utsträckning känner till eller 
har beaktat de ekonomiska, sociala och finansiella konsekvenser som åtgärderna för att 
bekämpa klimatförändringarna får för transportsektorn, såsom effekterna av sektorns 
omorganisation (t.ex. på grund av trafikomställningen och kapaciteten för multimodala 
transporter). Parlamentet understryker att kommissionen borde samla in uppgifter om 
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sektorns framsteg och definiera sårbarhetsindikatorer och metoder för utbyte av 
bästa praxis och erfarenheter för de olika komponenterna (väg, järnväg, luft och sjö).

6. Europaparlamentet påminner om förslaget till resolution av den 22 april 2009 om den 
framtida TEN-T-strategin, där det betonas att frågor om klimatförändringar och hållbar 
utveckling bör integreras i infrastrukturpolitiken för samtliga transportsätt för att uppnå 
EU-målen om minskade koldioxidutsläpp.

7. Europaparlamentet anser att man vid översynen av TEN-T bör se till att projekten kan 
anpassas till och bemöta effekterna av klimatförändringarna.

8. Europaparlamentet betonar att kommissionen, i en ny plan för hållbara transporter i 
Europas städer om att anpassa våra städer till klimatförändringarnas effekter, bör 
utvärdera hur effektiva olika transportsätt är när det gäller att distribuera varor och hur 
möjligheten att kombinera olika transportsätt kan förbättras i våra städer.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta en effektiv 
politik för stadstrafiken som motverkar trafikstockningar och föroreningar i 
storstadsområden genom att utveckla kollektivtrafiken och sammodaliteten och använda 
intelligenta transportsystem.

10. Europaparlamentet är positivt till de åtgärder som föreslås för att stärka den fysiska 
infrastrukturen. Parlamentet framhåller att dessa åtgärder bör omfatta både utbyggnad och 
underhåll av infrastruktur, däribland transportinfrastruktur, och uppmanar kommissionen 
att ta hänsyn till behovet av att omvärdera säkerhetsstandarder och tekniska standarder 
mot bakgrund av nya klimateffekter i arbetsprogrammet för de gemenskapsorgan som 
arbetar inom transportsäkerhet.

11. Europaparlamentet anser att bergsområdena i EU kommer att drabbas särskilt hårt av 
klimatförändringarna, som ökar snabbare i dessa sårbara regioner, med konsekvenser för 
sysselsättning, tillgänglighet, markanvändning, turism och infrastruktur. I vitboken skulle 
man därför ha kunnat fastställa särskilda åtgärder för att stärka bergsområdena. 
Parlamentet föreslår således att kommissionen, inom ramen för en allmän politik för 
fysisk planering för att möta detta problem, utarbetar EU-riktlinjer för klimatanpassning i 
de bergsområden och geografiska områden som är lika känsliga som kust- och 
havsområden.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta särskilda 
åtgärder för att skydda kustområden och marina miljöer, i linje med den gemensamma 
havspolitiken, där man tillbörligt beaktar sjötransport, skydd av marina miljöer samt 
förvaltning och utveckling av kustområden som en del av en integrerad strategi.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att investera i forskning och innovation för 
att anpassa transportsektorn och dess infrastruktur till klimatförändringarnas effekter och 
extrema väderförhållanden, särskilt i kust- och havsområden, bergsområden och 
jordbävningskänsliga områden, samt i forskning för att minska de faktorer som orsakar 
klimatförändringar, bland annat program för miljövänliga bilar, intelligenta 
transportsystem och trafikstyrning.
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14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och stödja 
den långsiktiga integrerade planeringen av transport- och energiinfrastrukturer samt den 
fysiska planeringen.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående börja arbeta för bättre 
kunskaper om och observationer av klimatförändringarna via Europeiska miljöbyrån, det 
gemensamma forskningscentrumet och det europeiska observationsorganet för torka, och 
om möjligt använda ny observationsteknik via satellit och intelligenta transportsystem.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen rent konkret att särskilt uppmärksamma 
kartläggning och utvärdering av klimateffekterna i bergs- och kustområden där stigande 
temperaturer och havsnivåer, enligt prognoserna, allvarligt skulle kunna påverka 
turismsektorn, som dessa regioner till stor del är beroende av, och att i lämpliga fall 
föreslå åtgärder.

17. Europaparlamentet anser att de åtgärder som föreslås i vitboken i fråga om instrument och 
medel är mycket vaga. Parlamentet uppmanar kommissionen att prioritera 
finansieringssätt som överensstämmer med principen om att förorenaren ska betala för alla 
transportsätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att komplettera finansieringen av 
anpassningen till klimatförändringar genom att utnyttja strukturfonderna och delvis den 
ekonomiska återhämtningsplanen för Europa eller genom att prioritera 
finansieringslösningar som kan möta klimatförändringarna i nästa budgetram för perioden 
efter 2013, för att bidra till en grön och hållbar tillväxt, skapa nya arbetstillfällen och 
stödja aktörer inom transport- och turismsektorn genom innovation och forskning. 
Parlamentet understryker att alla transportsätt successivt måste internalisera sina externa 
klimatförändringskostnader.

18. Europaparlamentet betonar att transportpolitiken borde vara bättre integrerad i annan 
politik, särskilt den politik som rör energitrygghet, vattenförsörjning, markanvändning, 
stadsplanering och folkhälsa, för att åstadkomma en strategi för anpassning till 
klimatförändringar som omfattar hela samhället.

19. Europaparlamentet anser att styrgruppen för klimatförändringarnas effekter och 
klimatanpassning skulle kunna inbegripa parlamentsledamöter från de berörda utskotten i
Europaparlamentet (bl.a. utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
samt utskottet för transport och turism).

20. Europaparlamentet betonar att kommissionen hädanefter, enligt Lissabonfördraget, får 
vidta stöd- och samordningsåtgärder när det gäller turism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå åtgärder och insatser som gör det möjligt att fastställa en särskild 
anpassningsstrategi för turismsektorn (förbättrade kunskaper om klimatförändringarna, 
riskförebyggande åtgärder och anpassning till de förändringar som uppstår, information 
till konsumenterna osv.).
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21. Europaparlamentet insisterar på behovet av tillgänglig, detaljerad och fullständig 
information till den stora allmänheten och aktörerna inom transport- och turismsektorn om 
orsakerna till och effekterna av klimatförändringarna samt om hur dessa förändringar kan 
påverka livsstil och rörlighetsmönster, resvanor, dessa sektorers organisation, anläggning 
och underhåll av infrastrukturer, deras användningskostnader, den fysiska planeringen och 
försörjningen från naturliga källor. Parlamentet betonar att sådana informationskampanjer 
måste garanteras lämplig finansiering och att budskapet måste anpassas till 
medlemsstaterna och deras regioner.
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