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FORSLAG

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

Der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2006 om temastrategi for bymiljøet 
(KOM(2005)0718),

1. støtter ideen om planer for bæredygtig bytransport som et instrument til forbedring af 
bymiljøet, men understreger behovet for at anvende dette instrument på en fleksibel måde 
for i tilstrækkelig grad at kunne tage hensyn til hver medlemsstats og deres byområders 
særlige behov og til de særlige behov i regioner, der er berørt af særlige begrænsninger;

2. understreger, at planer for bæredygtig bytransport bør indeholde konkrete og målbare 
målsætninger, som kan fremlægges og kontrolleres ved hjælp af en resultattavle, hvilket 
ville øge udbredelsen af bedste praksis blandt medlemsstaterne, og påpeger, at planer for 
bæredygtig bytransport bør være så fleksible, at de kan tilpasses nye udviklinger;

3. mener, at anvendelsen af miljøvenlige transportformer og teknologier er en meget vigtig 
faktor til at opnå et renere bymiljø, og fremhæver i denne sammenhæng særligt 
anvendelsen af biobrændstoffer, hybridbiler, cykler samt lastvogne og busser, der lever op 
til EU's standard "mere miljøvenligt køretøj (EEV)1"; vil følgelig med stor interesse 
studere Kommissionens forslag om indførelse af rene offentlige transportmidler og 
foreslår, at de lokale energieffektivitetsmyndigheder tildeles et særligt aktivitetsområde 
vedrørende bytransport;

4. henviser til, at tilgængelighed er afgørende for bæredygtig udvikling og skal indgå i en 
helhedsorienteret bypolitik og opfordrer på baggrund heraf EU-institutionerne til at 
fremme udveksling af god praksis mellem de lokale og nationale myndigheder og 
opfordrer Kommissionen til at overvåge håndhævelsen af den eksisterende EU-lovgivning 
for at øge tilgængeligheden for personer med handicap, især reglerne om Fællesskabets 
særlige udbudsprocedurer, der udtrykkeligt kræver, at udformningen skal være tilpasset 
alle brugere;

5. støtter udviklingen af offentlig transport, der anvender vedvarende energi, og opfordrer til, 
at der findes en bedre balance mellem individuel og kollektiv transport i byområder;

6. understreger nødvendigheden af, at EU yder tilstrækkelig økonomisk støtte til 
gennemførelse af sådanne initiativer, særligt gennem specifikke programmer og fonde 
som f.eks. Civitas2, og støtter Kommissionens opfattelse af, at det er muligt at opnå 
økonomisk støtte til at behandle miljømæssige prioriteter i byområder under den 
foreslåede Life+ forordning, samhørighedsfonden, strukturfondene og rammeprogrammet 
for forskning; påpeger dog behovet for at finde yderligere finansieringskilder for at kunne 
imødegå de nye udfordringer i forbindelse med strategien for bymiljøet;

  
1 Direktiv 2005/55/EF om emission af forurenende luftarter og partikler.
2 CIVITAS: CIty-VITAlity-Sustainability, CIVITAS I (2002-2006) og CIVITAS II (2005-2009) har et 
overordnet budget på mere end 300 millioner euro.
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7. bemærker med interesse, at forsøg i f.eks. London og Stockholm, har haft en gavnlig 
indvirkning på mobilitet, livskvalitet, miljøbeskyttelse og fordelingen mellem 
transportformer;

8. påpeger behovet for at fremme anvendelsen af offentlig og kollektiv transport i 
byområder; mener tillige, at transportydelser i byerne skal opfylde både kravene i 
forbindelse med arealplanlægning (gamle byområder, yderområder, forbindelser til 
lufthavne, stationer, industriområder, butiksområder osv.) og befolkningens behov, bl.a. 
som følge af demografiske ændringer (ældre mennesker, handicappede osv.);
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