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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet hyser allvarlig oro över de ökande utsläppen av växthusgaser från
transportsektorn som under perioden 1990–2005 ökade med 32,1 procent, samtidigt 
som utsläppen från andra sektorer minskade med 9,5 procent. Parlamentet påpekar 
särskilt att utsläppen från internationella lufttransporter och transporter till havs (vilka 
inte omfattas av Kyotoprotokollet) under samma period har ökat med 90 respektive 
50 procent och 2005 svarade för 23 procent av alla utsläpp från transporter och för 
6,3 procent av de totala utsläppen1.

2. Europaparlamentet stöder den pågående lagstiftningsprocessen för inlemmande av 
luftfarten i EU:s system för handel med utsläppsrätter och förberedelserna för liknande 
lagstiftning för sjöfartssektorn. Parlamentet påpekar dock att ett eventuellt införande av 
ett system för handel med utsläppsrätter för sjöfartssektorn inte bör leda till att man 
bestraffar detta transportslag, som (jämte inlandssjöfarten) är det mest miljövänliga, och 
gynnar andra transportslag som innebär en större belastning för miljön.

3. Europaparlamentet framhåller att EU måste ge ekonomiskt stöd till genomförandet av 
prioriterade projekt inom ramen för de transeuropeiska nätverken, däribland det 
europeiska tågledningssystemet ERTMS, och fastställa lämpliga riktlinjer för det 
statliga stödet till järnvägssektorn. Parlamentet påpekar att det är absolut nödvändigt att 
modernisera järnvägarna och förbättra deras tjänster för att göra detta transportslag mer 
attraktivt för användarna om EU ska kunna uppfylla sina åtaganden och arbeta för 
unionens mål när det gäller Kyotoprotokollet.

4. Europaparlamentet framhåller att ett hållbart transportsystem för framtida generationer 
endast kan säkerställas genom en kombination av åtgärder som till exempel undvikande 
av trafik, bättre logistik och skatteincitament för miljövänliga transporter och bränslen. 

5. Europaparlamentet påpekar att säkra, miljövänliga och effektiva kollektiva 
transportsystem till rimliga priser och även bilpooler, samåkning och icke-motoriserade 
transporter är viktiga steg för att kunna minska transporternas negativa miljöpåverkan.

6. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att införa ambitiösa och bindande 
gränsvärden för koldioxidutsläpp från bilar, samtidigt som man gör dem mer 
bränsleeffektiva och ekonomiskt överkomliga för användarna, och att uppmuntra en väl 
genomtänkt och hållbar tillverkning av alternativa bränslen från biomassa som en 
absolut prioritet, samtidigt som man tar hänsyn till konsekvenserna när det gäller 
livsmedelsproduktion och avskogning.

7. Europaparlamentet stöder den forskning som måste bedrivas för at nå detta syfte inom 
ramen för det sjunde ramprogrammet och uppmanar kommissionen att eftersträva 

  
1 Internet: http://reports.eea.europa.eu
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partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn inom FoU för att utveckla den 
teknik som krävs för att utarbeta hållbara och miljövänliga transporter.


