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SUGGESTIES 

De Commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen: 

1. maakt zich ernstige zorgen over de stijging van de uitstoot van broeikasgassen door het 
vervoer, welke in de periode 1995-2005 met 32,1 % toenam, terwijl de uitstoot in
andere sectoren met 9,5 % afnam; wijst er in het bijzonder op dat de uitstoot door de 
internationale luchtvaart en scheepvaart (die beide niet onder het Protocol van Kyoto 
vallen) in dezelfde periode met respectievelijk 90 en 50 % toenam en in 2005 
verantwoordelijk was voor 23% van alle uitstoot door het vervoer, en voor 6,3% van de 
totale uitstoot1;

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 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 terwijl andere vervoerswijzen, die het milieu zwaarder 
belasten, worden bevoordeeld;

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 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 de spoorwegen te moderniseren en de uitvoering van de diensten te 
verbeteren om deze vervoerswijze voor reizigers aantrekkelijker te maken;

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

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; 

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 als een absolute prioriteit aan te wijzen, daarbij rekening houdend met de 
consequenties op het gebied van voedselproductie en ontbossing; 

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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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. 
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