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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka dažādu transporta veidu enerģētiskā efektivitāte pēdējos gados ir pieaugusi, un 
tāpēc ir radies ievērojams emisiju CO2/km samazinājums; tomēr uzskata, ka šādi gūtos 
uzlabojumus saistībā ar kaitīgajām emisijām izlīdzina nepārtrauktais pieprasījuma 
pieaugums transporta nozarē, jo īpaši autotransporta jomā; atkārtoti norāda, ka sastrēgumi 
pilsētās izraisa 40 % CO2 emisiju un ka satiksmes līdzekļi rada 70 % citu piesārņojošo 
emisiju;

2. uzskata, ka tikai, izmantojot sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs vislabāk kombinēt 
dažādu transporta viedu izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt energoresursus; tādēļ 
uzsver, cik svarīgi ir internalizēt ārējās izmaksas, lai līdzsvarotu dažādu transporta veidu 
izmantošanu un, ja tas ir iespējams un vajadzīgs, veicinātu mazāk kaitīgo transporta veidu 
izmantošanu;

3. uzskata, ka ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām savienojumā ar navigācijas 
sistēmu Galileo, var optimizēt satiksmes plūsmu un samazināt sastrēgumus pilsētās un 
starp tām; norāda, ka smagie kravas transportlīdzekļi pārak bieži brauc bez kravas vai ir 
nepilnīgi noslogoti, tādējādi radot nevajadzīgus sastrēgumus uz ceļiem;  prasa 
dalībvalstīm pieņemt atbalsta politiku inovāciju jomā atbilstoši privāto lietotāju 
pieprasījumam;

4. uzsver informācijas sistēmu un intelektisko transporta sistēmu izstrādes nozīmi loģistikā;
atzinīgi vērtē Kopienas līmenī īstenotās iniciatīvas (jo īpaši SESART, ERTMS, SIF un
SafeSeaNet); aicina dalībvalstis pastiprināt ieguldījumus infrastruktūrās un intelektiskajās 
transporta sistēmās, veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu un ieviest sadarbspējīgu 
tarifikācijas sistēmu, kurā iespējams iegādāties dažādiem transporta veidiem 
izmantojamas biļetes, lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu dažādus transporta viedus un 
to sadarbspēju, samazinātu enerģijas patēriņu un uzlabotu drošību;

5. uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt „lietisko internetu”, lai uzlabotu infrastruktūru un 
transportlīdzekļu drošību, labāk informētu lietotājus, paātrinātu kravu piegādes un 
samazinātu ar to saistītās administratīvās procedūras;

6. mudina Komisiju un dalībvalstis aktivizēt pētījumus transporta nozarē, transporta drošības 
un ilgspējīgas mobilitātes jomā, pieņemt pasākumus, kas labvēlīgi ietekmē mazāk 
piesārņojošu transporta līdzekļu veidu izmantošanu, uzlabot loģistiku un pašreizējās 
infrastruktūras, ātri pabeigt jau finansētos RTE-T projektus un integrēti, saskaņoti un 
lietderīgi plānot turpmākos transporta līdzekļu tīklus, kā to paredz Lisabonas līgums.


