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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. úgy ítéli meg, hogy a különböző szállítási módok energiahatékonysága az elmúlt években 
növekedett, aminek következtében a kilométerenkénti CO2-kibocsátás jelentősen 
csökkent; mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a károsanyag-kibocsátás terén elért javulást a 
közlekedési ágazatban, különösen pedig a közúti közlekedésben tapasztalható folyamatos 
keresletnövekedés hatástalanította; emlékeztet arra, hogy a CO2-kibocsátás 40%-a a városi 
övezetek torlódásaiból ered, és hogy az egyéb károsanyag-kibocsátás 70%-át a járművek 
okozzák;

2. úgy ítéli meg, hogy kizárólag egy interoperábilis közlekedési rendszer teheti lehetővé, 
hogy a jövőben jobban ötvözzük a különböző szállítási módok alkalmazását és ekképpen 
növeljük az energiamegtakarításokat; hangsúlyozza, hogy e célból a külső költségeket be 
kell építeni az árakba a különböző szállítási módok alkalmazásának kiegyensúlyozása, 
illetve – lehetőség és szükség szerint – a legkevésbé szennyező szállítási mód 
alkalmazásának előmozdítása érdekében;

3. úgy ítéli meg, hogy az információs és kommunikációs technológiák (ITC) a Galileo 
navigációs műholdrendszerrel összekapcsolva lehetővé teszik majd a forgalom 
haladásának optimalizálását és a városi és városok közötti övezetekben kialakuló 
torlódások számát; megállapítja, hogy a nehéz tehergépjárművek túlságosan gyakran 
közlekednek üresen vagy félig megrakottan, és így szükségtelenül okoznak torlódást az 
utakon; felkéri a tagállamokat, hogy fogadjanak el magánszemélyektől származó kérelem 
alapján támogatási politikákat az innováció terén;

4. kitart amellett, hogy az informatikai rendszerek és az „intelligens közlekedés” fejlesztése 
a logisztika szempontjából jelentős szerepet játszanak; támogatásáról biztosítja a 
különböző közösségi szintű kezdeményezéseket (különösen a SESART, az ERTMS, a SIF 
és a SafeSeaNet kezdeményezést); felkéri a tagállamokat, hogy fokozzák az 
infrastruktúrába és az „intelligens” közlekedési rendszerekbe való beruházásokat, 
ösztönözzék a tömegközlekedés használatát, és módközi jegyek létrehozásával vezessenek 
be egy interoperábilis díjszabást annak érdekében, hogy a különböző szállítási módok 
alkalmazása és interoperabilitása a lehető legnagyobb haszonnal járjon, az 
energiafogyasztás csökkenjen és a biztonság fokozódjék;

5. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az internetet az infrastruktúra és a járművek 
biztonságának megerősítése, a felhasználók jobb tájékoztatása, az áruszállítás 
felgyorsítása, valamint a bürokratikus eljárások mérséklése érdekében e területen is 
fejlesszék;

6. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a közlekedés, a biztonság és a fenntartható 
mobilitás területén fokozzák a kutatást, fogadjanak el pozitív intézkedéseket a kevésbé 
szennyező szállítási módok használatának elősegítésére, javítsák a jelenlegi logisztikát és 
infrastruktúrát, a már megfinanszírozott ETN-T projekteket gyorsan hajtsák végre és 



PE430.700v01-00 4/4 PA\796427HU.doc

HU

jövőbeli közlekedési hálózataikat integrált, egységes és funkcionális módon, a lisszaboni 
menetrendnek megfelelően tervezzék meg. 


