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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że sektor transportu odpowiada za prawie jedną trzecią popytu na energię 
finalną w Unii Europejskiej i znajduje się na drugim miejscu pod względem szybkości 
przyrostu popytu na energię w Unii Europejskiej; uważa zatem, że konkretne środki na 
rzecz wydajniejszego zużycia energii w poszczególnych sektorach transportu są 
niezbędne dla zabezpieczenia zrównoważonego wykorzystania energii w sektorze 
transportu; przypomina, że o ile nie zostaną zainicjowane poważne zmiany, wszystkie 
rodzaje transportu pasażerskiego będą się nadal rozwijać, w szczególności transport 
drogowy i lotnictwo;

2. podkreśla ogromną zależność sektora transportu od paliw ropopochodnych, głównie 
benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, które łącznie stanowią 98% popytu na 
energię finalną w sektorze transportu; zauważa, że paliwa te są w przeważającej części 
importowane z krajów trzecich, co rodzi wątpliwości co do bezpieczeństwa dostaw oraz 
trwałości; zauważa, że większą efektywność energetyczną, której fundamentalne 
znaczenie uznano w zielonej księdze Komisji, należy osiągnąć przede wszystkim 
w sektorze transportu, gdzie 80% konsumpcji przypada na transport drogowy, który 
bezwzględnie należy potraktować priorytetowo;

3. jest zdania, że udział domieszek do oleju napędowego i benzyny powinien ulec 
zwiększeniu, a w razie potrzeby winny one mieć charakter obowiązkowy, jeżeli do 
użytku zostaną wprowadzone biopaliwa pierwszej generacji;

4. z tego względu uważa, że transport ma do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu 
zrównoważonego, konkurencyjnego i bezpiecznego dostarczania i wykorzystywania 
energii w Unii Europejskiej, mając na względzie krótkoterminową możliwość 
konkretnego i wymiernego zmniejszenia zużycia oraz średnioterminową możliwość 
efektywnej i trwałej poprawy infrastruktury; zauważa, że zintegrowany rozwój strategii 
energetycznej oraz polityka transportowa są niezbędne do osiągnięcia konkurencyjności 
przemysłu na szczeblu europejskim;

5. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy legislacyjne oraz inne inicjatywy podejmowane 
przez instytucje UE, dzięki którym poprawiono energochłonność (popyt na energię 
pierwotną na jednostkę PKB) w sektorze transportu; zwraca się w związku z tym 
o podjęcie środków na rzecz promowania europejskiej platformy zmniejszenia zużycia 
energii i wykorzystywania energii alternatywnej, mającej zastosowanie zwłaszcza 
w sektorze transportu, w odniesieniu nie tylko do transportu drogowego, ale także 
powietrznego i morskiego;

6. przypomina, że inicjatywy te obejmują: środki na rzecz poprawy działania systemu 
transportu towarowego pod względem środowiskowym (Marco Polo II); pobieranie opłat 
za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe; wspieranie 
żeglugi bliskiego zasięgu; środki usprawniające żeglugę śródlądową (Naiades);
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inicjatywę CARS 21 na rzecz szybszego opracowywania pojazdów ekonomiczniej 
zużywających paliwo; restrukturyzację systemów opodatkowania pojazdów w celu 
zachęcenia do korzystania z pojazdów energooszczędnych; działania na rzecz szybszego 
wprowadzenia i wykorzystania biopaliw w sektorze transportu; opracowanie systemów 
„Single Sky” oraz SESAR, których skutkiem będzie ograniczenie zużycia paliwa 
lotniczego, również w lotnictwie w ramach europejskiego systemu handlu emisjami;
a także projekt Galileo, którego celem jest optymalizacja zarządzania ruchem;

7. domaga się dalszych postępów, osiąganych poprzez rozwój spójnej transeuropejskiej 
sieci transportowej, głównie w kolejnictwie, żegludze śródlądowej oraz żegludze 
bliskiego zasięgu, znajdując przy tym właściwe metody przyszłego rozwoju środków 
transportu i zachęcając do badań i innowacji technologicznych w celu poprawy 
wydajności paliwowej, zmniejszenia zależności od produktów ropopochodnych 
i zmniejszenia strat poprzez zapobieganie zagęszczeniu ruchu i „przetrzymywaniu” 
samolotów oraz poprzez dalsze badania nad pojazdami energooszczędnymi 
i napędzanymi przez paliwa alternatywne, oraz środki zachęcające do wykorzystania 
wydajnego pod względem energetycznym i przyjaznego dla środowiska transportu 
publicznego i prywatnego, szczególnie na obszarach miejskich;

8. uważa, że mniejszemu i bardziej wydajnemu wykorzystywaniu energii sprzyjałaby 
większa efektywność lotnictwa i krótszy czas przebywania w powietrzu, rozwój 
i stosowanie energooszczędnych pojazdów hybrydowych wykorzystujących możliwości 
oferowane np. przez technologie ogniw paliwowych i biopaliw, a także dalszy rozwój 
sektora kolejowego transportu towarowego i ogólna poprawa wskaźników obciążenia 
w transporcie towarowym;

9. podkreśla potrzebę kampanii na rzecz edukacji i zmian zachowań, ukierunkowanej na 
bardziej zrównoważoną mobilność obywateli Europy.
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