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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че през последните години енергийната ефективност на различните видове 
транспорт се е подобрила, в резултат на което се наблюдава значително намаляване 
на емисиите на CO2/km; при все това счита, че така постигнатите подобрения по 
отношение на вредните емисии се обезсмислиха от постоянното увеличаване на 
търсенето в транспортния сектор, най-вече в пътния транспорт; напомня, че 40% от 
емисиите на CO2 се дължат на задръстванията в градските зони, както и че 70% от 
другите замърсяващи емисии произлизат от автомобилите;

2. счита, че единствено една оперативно съвместима транспортна система би 
позволила най-доброто съчетаване в бъдеще при употребата на различните видове 
транспорт, като така би увеличила икономиите на енергия; подчертава значението 
за тази цел на интернализирането на външните разходи с оглед постигането на 
баланс при употребата на различните видове транспорт и на насърчаването на най-
слабо замърсяващите видове транспорт;

3. счита, че информационните и комуникационни технологии, свързани със 
спътниковата навигационна система Галилео ще позволят оптимизирането на 
транспортните потоци и намаляването на задръстванията в градските и 
междуградските райони; изтъква, че тежкотоварните автомобили често пътуват 
наполовина или съвсем празни, като така безпричинно задръстват пътищата; 
призовава държавите-членки да въведат политики на подкрепа на търсенето в 
областта на иновациите, произлизащи от частни лица;

4. подчертава значението, което имат за логистиката информационните системи и 
разработването на "интелигентни транспортни средства"; приветства различните 
инициативи, взети на общностно равнище (а именно SESART, ERTMS, SIF и 
SafeSeaNet); приканва държавите-членки да увеличат инвестициите си в 
инфраструктурите и интелигентните транспортни системи, да насърчават 
използването на обществения транспорт и да въведат оперативно съвместимо 
ценообразуване с предоставяне на билети за комбиниран транспорт, с цел възможно 
най-доброто оползотворяване на употребата и оперативната съвместимост на 
различните видове транспорт, да намалят консумацията на енергия и да подобрят 
безопасността;

5. подчертава значимостта на развитието на интернет в тези области с цел повишаване 
на безопасността на инфраструктурите и превозните средства, по-доброто 
информиране на потребителите, ускоряване на предоставянето на стоките и 
ограничаване на свързаните с това бюрократични процедури;

6. приканва Комисията и държавите-членки да интензифицират научните изследвания 
в секторите на транспорта, безопасността и устойчивата мобилност, да вземат 
положителни мерки в подкрепа на по-слабо замърсяващите видове транспорт, да 
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подобрят наличната логистика и инфраструктури, да завършат бързо вече 
финансираните проекти за трансевропейските транспортни мрежи и да планират 
бъдещите транспортни мрежи по интегриран, последователен и функционален 
начин, в съответствие с Лисабонската програма. 


