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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad įvairių transporto rūšių energijos efektyvumas pastaraisiais metais išaugo, dėl 
to žymiai sumažėjo išmetamo CO2/km kiekis; vis dėlto mano, kad atitinkamų 
patobulinimų vykdymas, susijęs su išmetamais kenksmingais teršalais buvo sustabdytas 
dėl transporto, ypač kelių transporto, sektoriuje nuolat didėjančios paklausos. primena, 
kad dėl miestuose susidariusių spūsčių išmetama 40 proc. CO2 dujų ir 70 proc. kitų 
transporto priemonių išmetamų teršalų;

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant tinkamos transporto sąveikos sistemą ateityje bus 
įmanoma kuo geriau suderinti įvairių transporto priemonių naudojimą ir pagerinti 
energijos taupymą; šiuo tikslu, pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą siekiant 
pakartotinai subalansuoti įvairias transporto rūšis ir, jei būtina ir reikalinga, skatinti 
naudoti mažiau teršiančias transporto priemones;

3. mano, kad taikant informacines ir komunikacines technologijas (IKT), atitinkančias 
navigacijos palydovų sistemą Galileo, bus galima padidinti eismo srautus ir sumažinti 
spūstis miestuose ir tarp miestų; pastebi, kad labai daug sunkiųjų transporto priemonių 
dažnai važiuoja tuščios ar pusiau tuščios, tokiu būdu be reikalo užgriozdindamos kelius;  
privatiems asmenims reikalaujant naujovių, prašo valstybes nares taikyti paramos politiką;

4. pabrėžia, kad logistikai yra svarbios informacijos sistemos ir pažangiųjų transporto 
sistemų plėtra; pritaria įvairioms Bendrijos lygmeniu priimtoms iniciatyvoms (pvz., 
SESAR, ERTMS, RIS ir SafeSeaNet); kviečia valstybes nares daugiau investuoti į 
infrastruktūrą ir pažangiąsias transporto sistemas, skatinti naudotis viešuoju transportu ir 
įvesti galiojančias įvairių rūšių transportą apimančias bilietų sistemas siekiant optimizuoti 
naudojimąsi įvairiomis transporto priemonėmis bei jų sąveiką, sumažinti energijos 
sąnaudas bei pagerinti saugumą;

5. pabrėžia, kad yra svarbu šiose srityse vystyti internetą siekiant pagerinti infrastruktūrų ir 
transporto priemonių saugą, labiau informuoti vartotojus, paspartinti prekių pristatymą bei 
sumažinti atitinkamas biurokratines procedūras;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares suintensyvinti mokslinius tyrimus transporto, saugos ir 
mažiau teršiančio tvaraus mobilumo sektoriuose, pagerinti logistiką ir esamą 
infrastruktūrą, skubiai vykdyti jau finansuojamus TEN-T projektus, integruotai, nuosekliai 
ir veiksmingai numatyti būsimų transporto tinklų sukūrimą, atsižvelgiant į Lisabonos 
darbotvarkę.


