EPTA konferencen ”Routes to Sustainable Transport”
Christiansborg, 3. november 2010
Teknologirådet har i 2010 formandskabet for EPTA (European Parliamentary Technology Assessment).
I den anledning inviterer vi til konferencen ”Routes to Sustainable Transport”.
Konferencen
Bæredygtig transport er et emne, som omfatter mange aspekter. Formålet med konferencen er at belyse en
række af disse aspekter og at give et overblik over de aktiviteter og tiltag, som finder sted i EPTA landene.
Konferencen er en anledning til at udveksle viden, erfaringer og ideer forskellige europæiske lande
imellem - og at diskutere fælles problemer af transportpolitisk karakter. Konferencen vil samtidig give
europæiske politikere og eksperter med interesse for bæredygtig transport mulighed for at mødes og lade
sig inspirere af hinandens erfaringer.
Konferencen vil foregå som en dansk folketingshøring i tilpasset form. Politikerne vil spille en vigtig
rolle, idet de vil sidde i et panel og stille spørgsmål til samt gå i dialog med eksperterne. Der er således
mulighed for at komme i dybden med de udfordringer og mulige løsninger, der er forbundet med
bæredygtig transport.
Konferencen er bygget op omkring et indledende oplæg om bæredygtig transport i Europa samt fire
temablokke, hver med en række korte præsentationer (5-7 minutter). Der er således god tid til spørgsmål
og debat efter hver blok.
Følgende aspekter vil blive berørt på konferencen:
• Udfordringer, perspektiver og udviklinger i Europa samt politikker og strategier for bæredygtig
transport
• Energiforbrug til transport
• Teknologiske løsninger for bæredygtig transport
• Transport over grænser i Europa
• Andre tilgange til bæredygtig transport
Konferencen vil foregå på engelsk, og der vil ikke være tolkning. Konferencen er gratis, og tilmelding
foregår via Teknologirådets hjemmeside www.tekno.dk. Sidste tilmeldingsfrist er den 29. oktober.
Før konferencen vil alle deltagere modtage et katalog med en kort status over særlige aktiviteter, strategier
og politikker vedrørende bæredygtig transport inden for hvert EPTA land samt et kort resumé af de oplæg,
som vil blive præsenteret på konferencen.

EPTA (European Parliamentary Technology Assessment)
EPTA er et europæisk netværk af parlamentariske teknologivurderingsinstitutioner, etableret i 1990, som
rådgiver deres respektive parlamenter om mulige sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af
ny videnskab og teknologi. EPTAs institutioner bidrager med viden baseret på teknologivurdering inden
for områder som eksempelvis bioteknologi, sundhed, miljø, energi, IT samt forsknings- og
udviklingspolitikker. EPTA søger endvidere at fremme teknologivurdering som en integreret del af
beslutningsprocesserne i Europa og at styrke forbindelserne mellem de europæiske
teknologivurderingsinstitutioner. For mere information se venligst http://www.eptanetwork.org.

