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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at energieffektiviteten for de forskellige transportformer er blevet bedre i de 
seneste år, hvilket har muliggjort en betydelig mindskelse af CO2-emissionerne pr. km;  
mener dog, at mindskelsen af skadelige emissioner er blevet udlignet af den stadig større 
efterspørgsel i transportsektoren, navnlig inden for vejtransport; minder om, at den tætte 
bytrafik er ansvarlig for 40 % af CO2-emissionerne og 70 % af de resterende forurenende 
emissioner fra køretøjer;

2. mener, at det udelukkende gennem et interoperabelt transportsystem vil være muligt 
fremover at sikre en bedre kombination af brugen af forskellige transportformer og øge 
energibesparelserne; understreger i denne forbindelse betydningen af internalisering af de 
eksterne omkostninger for at skabe ligevægt i brugen af de forskellige transportformer og 
for om muligt, og hvor det er nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende 
transportformer;

3. mener, at informations- og kommunikationsteknologi (IKT) sammen med det europæiske 
satellitnavigationssystem Galileo kan mindske trafikmængderne og begrænse trafikken i 
og mellem byerne; mener, at der er for mange tunge køretøjer, der ofte kører tomme eller 
halvtomme og således fylder unødigt på vejene; anmoder medlemsstaterne om at fastsætte 
politikker, der kan fremme efterspørgslen efter innovation fra private husholdninger;

4. understreger den betydning, som informationssystemer og udvikling af intelligente 
transportsystemer har for logistik; glæder sig over de forskellige initiativer, der er taget på 
fællesskabsplan (f.eks. SESAR, ERTMS, RIS og SafeSeaNet); opfordrer medlemsstaterne 
til at investere mere i infrastruktur og intelligente transportsystemer, fremme brugen af 
kollektiv trafik og indføre interoperable takster med udstedelse af multimodale billetter 
med henblik på at optimere brugen af og interoperabiliteten mellem de forskellige 
transportformer, begrænse energiforbruget og forbedre sikkerheden;

5. fremhæver, at det er vigtigt at udvikle tingenes internet for at forbedre sikkerheden, hvad 
angår infrastruktur og køretøjer samt forbrugeroplysningen for at fremskynde transporten 
af varer og begrænse de administrative procedurer;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme forskning vedrørende 
transport, sikkerhed og bæredygtig mobilitet og træffe positive foranstaltninger til fordel 
for brug af mindre forurenende transportformer, forbedre logistikken og den eksisterende 
infrastruktur, hurtigst muligt færdiggøre de TEN-T-projekter, der allerede er blevet 
finansieret, og til at planlægge integrerede, sammenhængende og funktionelle fremtidige 
transportnet i forbindelse med gennemførelsen af Lissabon-dagsordenen.


