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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da v Evropski uniji promet predstavlja skoraj tretjino končnega povpraševanja 
po energiji in je na drugem mestu med sektorji, v katerih potreba po energiji najhitreje 
narašča; zato meni, da so posebni ukrepi za učinkovitejšo rabo energije v vsakem 
prometnem sektorju bistveni za zagotovitev trajnostne rabe energije v prometnem 
sektorju; opozarja, da bo, razen če se uvedejo večje spremembe, dejavnost prevoza 
potnikov pri vseh načinih prevoza še naprej naraščala, zlasti v cestnem prometu in 
letalstvu; 

2. poudarja, da je prometni sektor močno odvisen od naftnih goriv, predvsem bencina, dizla 
in kerozina, ki skupaj predstavljajo 98 % končnega povpraševanja po energiji v 
prometnem sektorju; ugotavlja, da se ta goriva uvažajo zlasti iz tretjih držav, kar postavlja 
vprašanje o varnosti oskrbe in trajnosti; ugotavlja, da je treba večjo energetsko 
učinkovitost, ki jo zelena knjiga Komisije obravnava kot bistveno, doseči najprej in zlasti 
v prometnem sektorju, v katerem 80 % porabe predstavlja cestni promet, ki mora imeti 
absolutno prednost;

3. meni, da se bo moral odstotek aditivov v dizlu in bencinu povečati in bo, če bo potrebno, 
obvezen, če se bodo začela uporabljati biogoriva prve generacije;

4. zato meni, da ima promet ključno vlogo pri doseganju trajnostne, konkurenčne in varne 
oskrbe z energijo v Evropski uniji in njene rabe, ob upoštevanju kratkoročne možnosti 
posebnega in merljivega zmanjšanja porabe ter srednjeročne možnosti učinkovitega in 
trajnostnega izboljšanja infrastrukture; ugotavlja, da sta celostni razvoj energetske 
strategije in prometna strategija potrebna za dosego konkurenčnosti industrije na evropski 
ravni; 

5. pozdravlja zakonodajne in druge pobude institucij Unije, s katerimi se v prometnem 
sektorju izboljšuje energetska intenzivnost (primarno povpraševanje po energiji na enoto 
BDP); v skladu s tem poziva k ukrepom za spodbujanje evropske platforme za varčevanje 
z energijo in rabo alternativnih virov energije zlasti v prometnem sektorju, ki ne velja le 
za cestni promet, temveč tudi za zračni in morski promet; 

6. opozarja, da te pobude zajemajo ukrepe za izboljšanje okoljske učinkovitosti v sistemih 
tovornega prometa (Marco Polo II), cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture 
za težka tovorna vozila, spodbujanje pomorskega prometa na kratkih razdaljah, ukrepe za 
enostavnejši promet po celinskih plovnih poteh (Naiades), pobudo CARS 21 za pospešen 
razvoj vozil z učinkovitejšo porabo goriva, prestrukturiranje sistemov obdavčitve vozil 
tako, da se spodbuja raba vozil z učinkovito porabo goriva, ukrepe, ki bodo olajšali 
uvedbo in uporabo biogoriv v prometnem sektorju, razvoj "enotnega neba" in sistema 
SESAR, kar bo znižalo porabo kerozina v letalstvu, vključno z letalstvom v evropskem 
sistemu trgovanja z emisijami, ter projekt Galileo, ki bo skrbel za optimalno upravljanje 
prometa;

7. vztraja, da je treba v prihodnosti napredek osredotočiti na razvoj skladnega 
vseevropskega prometnega omrežja, večinoma po železnici, celinskih plovnih poteh in s 
pomorskim prometom na kratkih razdaljah; v prihodnjem razvoju načinov prevoza je 
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treba vzpostaviti ustrezno ravnotežje in spodbujati tehnološke inovacije za večjo 
učinkovitost goriva, zmanjšati odvisnost od naftnih derivatov in zmanjšati izgubo z 
obravnavanjem preobremenjenosti in zadrževanja letal v zraku ter nadaljnjimi 
raziskavami na področju energetsko učinkovitih vozil in vozil na alternativna goriva; 
treba je sprejeti tudi ukrepe, ki bodo spodbujali uporabo energetsko učinkovitega in 
okolju prijaznega javnega in zasebnega prevoza, zlasti na urbanih območjih;

8. meni, da bi večja učinkovitost letalskega prometa in krajše zadrževanje letal v zraku, 
razvoj in učinkovita raba goriv, hibridna vozila, ki izkoriščajo možnosti, ki jih na primer 
ponujajo tehnologija gorivnih celic in biogoriva, ter nadaljnji razvoj železniškega 
tovornega sektorja, skupaj z izboljšanim obremenitvenim faktorjem za tovor na splošno, 
zagotovili bolj omejeno in učinkovitejšo rabo energije;

9. vztraja pri potrebi po izobraževalnih kampanjah in spremembi vedenja v korist trajnejše 
mobilnosti evropskih državljanov.
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