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Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 1
Punkt 2

2. støtter den igangværende lovgivningsproces, hvad angår medtagelsen af luftfart i det 
europæiske emissionshandelssystem og udarbejdelsen af foranstaltninger til 
imødegåelse af søfartssektorens indvirkning på klimaet; mener, at 
miljøomkostningerne, bl.a. i forbindelse med emissioner af drivhusgasser, bør 
afspejles i alle transportpriser, og at de transportformer, som belaster miljøet mest, 
også skal betale mest;  

Or. en

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 2
Punkt 2

2. støtter den igangværende lovgivningsproces, hvad angår medtagelsen af luftfart i det 
europæiske emissionshandelssystem og udarbejdelsen af lignende lovgivning for 
søfartssektoren; gør imidlertid opmærksom på, at den eventuelle indførelse af et 
emissionshandelssystem for søtransport hverken bør gå ud over denne transportform, 
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som er den mest miljøvenlige (sammen med de indre vandveje), eller fremme andre 
transportformer, der går hårdere ud over miljøet;

Or. pt

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 3
Punkt 2 a (nyt)

2a. opfordrer Kommissionen til at foretage en omhyggelig evaluering af den tekniske og 
økonomiske gennemførlighed og miljøvirkningerne af anvendelsen af alternative 
brændstoffer i luft- og søtransporten samt transporten ad indre vandveje, som kan 
bidrage til en bedre energieffektivitet inden for disse transportformer;

Or. pt

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 4
Punkt 2 a (nyt)

2a. mener, at infrastrukturomkostningerne, emissionerne af drivhusgasser, ulykker og 
støj bør medregnes i transportpriserne med henblik på at fremme et mere 
bæredygtigt forbrugsvalg;

Or. pt

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 5
Punkt 3

3. understreger nødvendigheden af, at EU yder finansiel støtte til gennemførelsen af 
prioriterede projekter inden for rammerne af de transeuropæiske net, herunder det 
europæiske jernbanesignalsystem, og at der opstilles passende retningslinjer for 
statsstøtte inden for jernbanesektoren; bemærker, at det for at opfylde forpligtelserne 
og forfølge EU's målsætninger med hensyn til Kyoto-protokollen er af afgørende 
vigtighed at udvide og øge antallet af finansielle støtteformer, mekanismer og 
politikker for at tilskynde til en fortsat overgang til andre transportformer for både 
passagerer og gods i samtlige medlemsstater;
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Or. en

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 6
Punkt 3 a (nyt)

3a. foreslår, at der indføres rammebestemmelser til fremme af en bæredygtig 
jernbanetransport gennem en mere dynamisk miljøpolitik, hvor bl.a. anvendelsen af 
elektricitet fremstillet ved hjælp af vedvarende energikilder fremmes;

Or. pt

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 7
Punkt 3 b (nyt)

3b. betoner, at det er vigtigt at gennemføre nationale handlingsplaner, som stimulerer 
brugernes anvendelse af transportmidler med begrænsede emissioner af 
drivhusgasser som foreslået i Parlamentets beslutning af 24. oktober 2007 om 
Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2 -emissionerne fra personbiler og 
lette erhvervskøretøjer1; opfordrer Kommissionen til at indarbejde dette forslag i sin 
fremtidige europæiske strategi for en bæredygtig transport;

Or. pt

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 8
Punkt 4

4. understreger, at kun en kombination af foranstaltninger kan sikre et bæredygtigt 
transportsystem for de kommende generationer, f.eks. trafikforebyggelse, bedre 
logistik og skatteincitamenter i forbindelse med miljøvenlig transport (tekst udgår);

Or. en

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)2119.
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Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 9
Punkt 4

4. understreger, at fremme af anvendelse af biobrændstoffer kun bør betragtes som en 
supplerende foranstaltning, og at kun en kombination af foranstaltninger, f.eks. et 
skift i transportformen i retning af mere effektive transportmidler, en bedre 
energieffektivitet i køretøjer, trafikforebyggelse, bedre logistik og skatteincitamenter 
kan garantere et bæredygtigt transportsystem for de kommende generationer;

Or. en

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 10
Punkt 4

4. understreger, at kun en kombination af foranstaltninger kan sikre et bæredygtigt 
transportsystem for de kommende generationer, f.eks. trafikforebyggelse, en 
reduktion af behovet for motoriseret transport generelt og bedre logistik og 
skatteincitamenter i forbindelse med miljøvenlig transport og miljøvenlige 
brændstoffer;

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 11
Punkt 4

4. understreger, at kun en kombination af foranstaltninger kan sikre et bæredygtigt 
transportsystem for de kommende generationer, f.eks. indførelsen af intelligente 
landevejs- og lufttransportsystemer, bedre logistik og skatteincitamenter i forbindelse 
med miljøvenlig transport og miljøvenlige brændstoffer;

Or. pl
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 12
Punkt 5

5. bemærker, at fremme af sikre, miljøvenlige, energieffektive og billige offentlige 
transportsystemer samt en gradvis udvikling af disse og deres udvidelse til at omfatte 
de eksisterende forbindelser vil bidrage til en reduktion af transportens negative 
konsekvenser for miljøet;

Or. pl

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 13
Punkt 5

5. bemærker, at fremme af sikre, miljøvenlige, effektive og billige offentlige 
transportsystemer samt samkørsel, bildeling og ikke-motoriseret mobilitet er vigtige 
skridt i retning af en reduktion af transportens negative konsekvenser for miljøet;
opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at stille krav om 
planer for mobiliteten i byerne indeholdende særlige foranstaltninger for at lette og 
fremme anvendelsen af cykler i alle byer i EU;

Or. en

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 14
Punkt 5

5. bemærker, at fremme af sikre, miljøvenlige, effektive og billige offentlige 
transportsystemer og fragtsystemer på skinne og til søs samt samkørsel og bildeling,
fremme af ikke-motoriseret mobilitet jævnsides med en politik for reduktion af den 
samlede efterspørgsel efter motoriseret transport er vigtige skridt i retning af en 
reduktion af transportens negative konsekvenser for miljøet;

Or. en
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Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 15
Punkt 5 a (nyt)

5a. opfordrer medlemsstaterne til at fremme informations- og uddannelseskampagner, 
der især skal være henvendt til den yngre generation, for at gennemføre reelle 
ændringer i adfærdsmønstrene som et nøgleelement i en langsigtet bæredygtig 
transportstrategi.

Or. en

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 16
Punkt 6

6. understreger nødvendigheden af, at der vedtages ambitiøse og bindende CO2-
emissionsgrænser for nye biler og erhvervskøretøjer, så de bliver mere 
brændstofbesparende og overkommelige i pris for alle brugere, når anvendelsen af
dem er uomgængelig, og at man fremmer en omhyggelig og bæredygtig produktion af 
alternative brændstoffer fra biogas, men som led i en stærkt reduceret anvendelse af 
biler og erhvervskøretøjer opnået ved hjælp af de ovenfor beskrevne 
foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 17
Punkt 6

6. understreger nødvendigheden af, at der vedtages ambitiøse og bindende CO2-
emissionsgrænser for biler, så de bliver mere brændstofbesparende (tekst udgår), og at 
der sikres en bæredygtig produktion af alternative brændstoffer fra biomasse (tekst 
udgår), idet der også tages højde for konsekvenserne for fødevareproduktion og 
skovrydning;

Or. en
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Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 18
Punkt 6

6. understreger nødvendigheden af, at der vedtages ambitiøse og bindende CO2-
emissionsgrænser for biler, så de bliver mere brændstofbesparende og overkommelige 
i pris for alle brugere, og at man fremmer en omhyggelig og bæredygtig produktion af 
ikke-fossile brændstoffer fra biomasse, der indebærer en væsentlig reduktion af 
emissioner af drivhusgasser i forhold til fossile brændstoffer, som en absolut 
prioritet, idet der tages højde for konsekvenserne for fødevareproduktionen, de
relevante ILO-standarder, vandressourcerne, ændringer i anvendelsen af 
landområder og skovrydningen;

Or. en

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 19
Punkt 6

6. understreger nødvendigheden af, at der vedtages ambitiøse og bindende CO2-
emissionsgrænser for biler, så de bliver mere brændstofbesparende og overkommelige 
i pris for alle brugere, og at man fremmer en omhyggelig og bæredygtig produktion af 
alternative brændstoffer fra biomasse ved hjælp af de mest effektive metoder, idet der 
tages højde for konsekvenserne for fødevareproduktion og skovrydning;

Or. pt

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 20
Punkt 6 a (nyt)

6a. understreger, at en bilpark bestående af nye køretøjer er afgørende for at kunne 
mindske CO2-emissionerne; finder, at medlemsstaterne bør anvende 
markedsbetonede instrumenter for at støtte fornyelsen af bilparken;

Or. pt
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Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 21
Punkt 6 a (nyt)

6a. opfordrer til, at aktørerne på transportmarkedet inddrages, så de får et større ansvar 
(f.eks. i offentligt-private partnerskaber), som kan være en afgørende faktor for at 
nå målene på miljøområdet;

Or. en

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 22
Punkt 7

7. går ind for, at den nødvendige forskning i den forbindelse skal foretages inden for 
rammerne af det syvende rammeprogram, og opfordrer Kommissionen til at sørge for 
offentlig-private partnerskaber inden for F&U for at udvikle den teknologi, der er 
nødvendig til bæredygtig og miljøvenlig transport; henviser til, at en forbedret og 
udvidet anvendelse af eksisterende og mere miljøvenlige teknologier vil indebære en 
omgående merværdi i EU's transportpolitik;

Or. en

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 23
Punkt 7 a (nyt)

7a. mener, at udviklingen af alternative og fornyelige brændstoffer som brint og 
brændselsceller, der forventes at udvikle sig til mere bæredygtige alternativer til de 
nuværende teknologier for motorsystemer, er afgørende for at kunne styrke 
Europas førende position på dette område;

Or. pt
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Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 24
Punkt 7 b (nyt)

7b. fremhæver, at de offentlige myndigheder kan spille en vigtig rolle for fremme af 
bæredygtig transport ved fremstillingen af køretøjer til brug i deres systemer for den 
offentlige transport;

Or. en
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