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FORSLAG

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

1. er alvorligt bekymret over stigningen i drivhusgasemissionerne fra transport, der steg med 
32,1 % i perioden 1990-2005, mens emissionerne fra andre sektorer faldt med 9,5 %; 
påpeger navnlig, at emissioner fra international luftfart og søtransport (som begge ikke er 
medtaget i Kyoto-protokollen) er steget med henholdsvis 90 % og 50 % i samme periode, 
og at de i 2005 tegnede sig for 23 % af alle transportemissioner og for 6,3 % af de
samlede emissioner1;

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 ikke bør gå ud over denne transportform, som er 
den mest miljøvenlige (sammen med de indre vandveje), og fremme andre 
transportformer, der går hårdere ud over miljøet;  

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 
modernisere jernbanerne og forbedre jernbanetjenesternes udførelse for at gøre denne 
transportform mere attraktiv for brugerne;

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 og miljøvenlige 
brændstoffer; 

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;

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 som en absolut prioritet, idet der tages højde for 
konsekvenserne for fødevareproduktion og skovrydning;

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 

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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offentlig-private partnerskaber inden for F&U for at udvikle den teknologi, der er 
nødvendig til bæredygtig og miljøvenlig transport.


