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Duurzaam Europees vervoersbeleid, rekening houdend met Europees energie- en milieubeleid
(2007/2147(INI))

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 1
Paragraaf 2

2. steunt het thans lopende wetgevingsproces met betrekking tot de opname van de 
luchtvaart in het Europees systeem voor emissiehandel en de voorbereiding van 
maatregelen om de gevolgen van de maritieme sector voor het klimaat tegen te gaan; 
is van mening dat de milieukosten, met inbegrip van de uitstoot van broeikasgassen, 
doorberekend dienen te worden in de prijzen voor alle vervoer en dat de
vervoerswijzen die het milieu zwaarder belasten, de hoogste kosten voor hun 
rekening dienen te nemen; 

Or. en

Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 2
Paragraaf 2

2. steunt het thans lopende wetgevingsproces met betrekking tot de opname van de 
luchtvaart in het Europees systeem voor emissiehandel en de voorbereiding van een 
soortgelijke wetgeving voor de maritieme sector; wijst er echter op dat maritiem 
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vervoer (samen met de binnenscheepvaart) de meest milieuvriendelijke vervoerssector 
is en dat deze vervoerswijze geen nadeel mag ondervinden van de eventuele opzet van 
een systeem voor emissiehandel noch mogen andere vervoerswijzen, die het milieu 
zwaarder belasten, worden bevoordeeld;

Or. pt

 Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 3
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. verzoekt de Commissie om een grondige beoordeling uit te voeren van de technische 
en economische haalbaarheid alsmede van de gevolgen voor het milieu van het 
gebruik van alternatieve brandstoffen voor het luchtvervoer en het vervoer over zee 
en over de binnenwateren, waarmee de energie-efficiëntie van deze vervoerswijzen 
verbeterd kan worden;

Or. pt

 Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 4
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. is van mening dat de kosten die gerelateerd zijn aan de infrastructuur, de uitstoot 
van broeikasgassen, ongelukken en geluidsoverlast doorberekend dienen te worden 
in de vervoerskosten om zo de gebruikers aan te sporen te kiezen voor duurzamere 
alternatieven;

Or. pt

 Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 5
Paragraaf 3

3. wijst er met nadruk op dat de EU steun dient te verlenen aan de uitvoering van 
projecten met een hoge prioriteit in het kader van de Trans-Europese netwerken, met 
inbegrip van het Europees beheersysteem voor spoorwegverkeer (European Rail 
Traffic Management System - ERTMS), en passende richtsnoeren dient uit te werken 
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voor overheidssteun in de spoorwegsector; stelt vast dat het, om aan de verplichtingen 
te voldoen en de doelstellingen van de EU met betrekking tot het Protocol van Kyoto 
te halen, van cruciaal belang is om zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve 
uitbreiding en groei te bewerkstelligen van financiële en andersoortige steun, 
alsmede van de mechanismen en het beleid ter bevordering van een aanhoudende 
omschakeling naar deze vervoerswijze voor zowel passagiers als goederen in alle 
lidstaten;

Or. en

 Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 6
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. stelt voor dat een kader wordt vastgesteld ter bevordering van het duurzame karakter 
van het spoorwegvervoer, door middel van een dynamischer milieubeleid dat 
bijvoorbeeld het gebruik van elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen zal 
bevorderen;

Or. pt

 Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 7
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. benadrukt het belang van de tenuitvoerlegging van nationale actieplannen ter 
bevordering van de vraag van consumenten naar vervoerswijzen die een lagere 
uitstoot veroorzaken, zoals voorgesteld in haar verordening van 24 oktober 2007 
over de communautaire strategie om de CO2-uitstoot van personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen te verminderen1; verzoekt de Commissie met klem om deze 
suggestie op te nemen in een eventuele toekomstige Europese strategie voor een 
duurzaam vervoer;

Or. pt

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0469.
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 Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 8
Paragraaf 4

4. benadrukt dat slechts een combinatie van maatregelen, zoals transportbesparing, een 
betere logistiek en fiscale prikkels voor milieuvriendelijk vervoer (schrapping),
garanties kan bieden voor een duurzaam vervoersysteem voor toekomstige generaties;

Or. en

 Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 9
Paragraaf 4

4. benadrukt dat het mogelijk maken van het gebruik van biobrandstoffen slechts als 
een aanvullende maatregel kan worden beschouwd, en dat slechts een combinatie 
van maatregelen, zoals (schrapping) een omschakeling naar effectievere 
vervoerswijzen, een verhoogde brandstofefficiëntie van voertuigen, 
transportbesparing, een betere logistiek en fiscale prikkels garanties kan bieden voor 
een duurzaam vervoersysteem voor toekomstige generaties; 

Or. en

 Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 10
Paragraaf 4

4. benadrukt dat slechts een combinatie van maatregelen, zoals transportbesparing, een 
afname van de vraag naar gemotoriseerd vervoer in het algemeen, en een betere 
logistiek en fiscale prikkels voor milieuvriendelijk vervoer en brandstoffen, garanties 
kan bieden voor een duurzaam vervoersysteem voor toekomstige generaties;

Or. en
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 Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 11
Paragraaf 4

4. benadrukt dat slechts een combinatie van maatregelen, zoals de tenuitvoerlegging van 
intelligente weg- en luchtverkeersleidingssystemen, een betere logistiek en fiscale 
prikkels voor milieuvriendelijk vervoer en brandstoffen, garanties kan bieden voor een 
duurzaam vervoersysteem voor toekomstige generaties;

Or. pl

 Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 12
Paragraaf 5

5. stelt vast dat het bevorderen van veilige, milieuvriendelijke, energie-efficiënte en 
betaalbare openbare vervoersystemen, alsmede de geleidelijke ontwikkeling hiervan 
en de uitbreiding van bestaande verbindingen zullen bijdragen aan de reductie van 
de negatieve milieugevolgen van het vervoer;

Or. pl

 Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 13
Paragraaf 5

5. stelt vast dat het bevorderen van veilige, milieuvriendelijke, efficiënte en betaalbare 
openbare vervoersystemen, alsmede carpooling, gedeeld autogebruik en niet-
gemotoriseerd vervoer, belangrijke stappen zijn naar reductie van de negatieve 
milieugevolgen van het vervoer; verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem om
stedelijke mobiliteitsplannen verplicht te stellen, met daarin speciale maatregelen ter 
vergemakkelijking en bevordering van het gebruik van fietsen, en om deze plannen 
in alle steden van de EU te introduceren;

Or. en
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 Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 14
Paragraaf 5

5. stelt vast dat het bevorderen van veilige, milieuvriendelijke, efficiënte en betaalbare 
openbare vervoersystemen en systemen voor goederenvervoer per spoor en te water, 
alsmede carpooling en gedeeld autogebruik, en de intensieve bevordering van niet-
gemotoriseerd vervoer, met daarbij een overeenkomstig beleid om de totale vraag 
naar gemotoriseerd vervoer terug te dringen, belangrijke stappen zijn naar reductie 
van de negatieve milieugevolgen van het vervoer;

Or. en

 Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 15
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. verzoekt de lidstaten om informatie- en voorlichtingscampagnes te stimuleren, met 
name campagnes die gericht zijn op de jongere generatie, met als doel om, als 
centraal onderdeel van een ambitieuze langetermijnstrategie voor duurzaam 
vervoer, concrete veranderingen teweeg te brengen in de gedragspatronen van deze 
groep; 

Or. en

 Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 16
Paragraaf 6

6. benadrukt de noodzaak om voor nieuwe auto’s en goederenvoertuigen ambitieuze en 
bindende limieten voor de CO2-uitstoot vast te stellen en ervoor te zorgen dat er 
zuinigere modellen komen die voor alle consumenten betaalbaar zijn in gevallen waar 
het gebruik van deze voertuigen onvermijdelijk is, en de zorgvuldige en duurzame 
productie van alternatieve brandstoffen met behulp van biogas te bevorderen, maar 
binnen het kader van een sterke reductie van het gebruik van auto’s en 
goederenvoertuigen door middel van voornoemde maatregelen; 

Or. en



AM\690228NL.doc 7/9 PE 396.555v01-00

NL

 Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 17
Paragraaf 6

6. benadrukt de noodzaak om voor auto’s ambitieuze en bindende limieten voor de CO2-
uitstoot vast te stellen en ervoor te zorgen dat er zuinigere modellen komen 
(schrapping), en de duurzaamheid van de productie van alternatieve brandstoffen uit 
biomassa (schrapping) te garanderen, daarbij ook rekening houdend met de 
consequenties op het gebied van voedselproductie en ontbossing; 

Or. en

 Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 18
Paragraaf 6

6. benadrukt de noodzaak om voor auto’s ambitieuze en bindende limieten voor de CO2-
uitstoot vast te stellen en ervoor te zorgen dat er zuinigere modellen komen die voor 
alle consumenten betaalbaar zijn, en de zorgvuldige en duurzame productie van niet-
fossiele brandstoffen uit biomassa, die aanzienlijk minder broeikasgassen 
produceren dan fossiele brandstoffen, als een absolute prioriteit aan te wijzen, daarbij 
rekening houdend met de consequenties op het gebied van voedselproductie, 
biodiversiteit, de relevante IAO-normen, de watervoorraden, veranderingen in 
landgebruik en ontbossing; 

Or. en

 Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 19
Paragraaf 6

6. benadrukt de noodzaak om voor auto’s ambitieuze en bindende limieten voor de CO2-
uitstoot vast te stellen en ervoor te zorgen dat er zuinigere modellen komen die voor 
alle consumenten betaalbaar zijn, en de zorgvuldige en duurzame productie van 
alternatieve brandstoffen uit biomassa te bevorderen (schrapping), daarbij gebruik 
makend van de meest doeltreffende methodes en rekening houdend met de 
consequenties op het gebied van voedselproductie en ontbossing; 

Or. pt
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 Amendement ingediend door Duarte Freitas

Amendement 20
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. benadrukt nogmaals dat een jonge autovloot van cruciaal belang is voor het 
minimaliseren van de CO2-uitstoot; is van mening dat de lidstaten gebruik dienen te 
maken van marktinstrumenten om de vernieuwing van hun autovloten te 
bevorderen;

Or. pt

 Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 21
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. verzoekt om een grotere mate van verantwoordelijke betrokkenheid van de actoren 
op de transportmarkt (bijv. op het gebied van partnerschappen tussen de overheid en 
de particuliere sector) die als een drijvende kracht kan fungeren bij het behalen van 
milieudoelstellingen;

Or. en

 Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 22
Paragraaf 7

7. is er voorstander van dat het daartoe noodzakelijke onderzoek binnen het 7e 
kaderprogramma wordt uitgevoerd en spoort de commissie aan te zoeken naar 
partnerschappen voor onderzoek en ontwikkeling tussen de overheid en de particuliere 
sector om de technologie te ontwikkelen die voor een duurzaam en milieuvriendelijk 
vervoer nodig is; wijst erop dat een verbeterd, grootschaliger gebruik van reeds 
bestaande milieuvriendelijkere nieuwe technologieën zou resulteren in een 
onmiddellijke toegevoegde waarde voor het Europees transportbeleid;

Or. en
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 Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 23
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. is van mening dat de ontwikkeling van alternatieve en hernieuwbare brandstoffen, 
zoals waterstof- en brandstofcellen, waarvan verwacht wordt dat deze in de toekomst 
rendabelere alternatieven zullen vormen op de huidige motortechnologieën, van 
essentieel belang is om de hoofdrol die Europa op dit gebied vertolkt te verstevigen;

Or. pt

 Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 24
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. wijst erop dat overheidsinstanties, bij het aanschaffen van voertuigen voor hun 
openbaar vervoerssystemen, een belangrijke rol kunnen vertolken bij het bevorderen 
van duurzaam vervoer;

Or. en
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