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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1 is van mening dat de energie-efficiëntie in de diverse vervoersmodaliteiten de laatste jaren 
verbeterd is en dat als gevolg daarvan de CO2-uitstoot per kilometer verminderd is; is 
echter van mening dat de ermee gepaard gaande vorderingen op het vlak van de 
schadelijke emissies geneutraliseerd zijn door de voortdurende stijging van de vraag in de 
vervoerssector, in het bijzonder in het wegvervoer; wijst erop dat het dichtslibben van de 
steden verantwoordelijk is voor 40% van de CO2-emissies en 70% van de overige 
vervuilende emissies van voertuigen;

2. is van oordeel dat enkel en alleen een interoperabel vervoerssysteem het mogelijk zal 
maken om in de toekomst het gebruik van de diverse vervoersmodaliteiten optimaal te 
combineren en het energieverbruik te verminderen; onderstreept in dat verband het belang 
van de internalisering van de externe kosten om het gebruik van de diverse 
vervoersmodaliteiten opnieuw in evenwicht te brengen en waar mogelijk en nodig het 
gebruik van minder vervuilende vervoersmodaliteiten te bevorderen;

3. is van oordeel dat de informatie- en communicatietechnologie, gekoppeld aan het 
satellietnavigatiesysteem Galileo zullen bijdragen aan de optimalisering van de 
verkeersstromen en het terugdringen van de verkeersopstoppingen in en tussen de steden; 
wijst erop dat te veel zware voertuigen te vaak leeg of halfleeg rijden en nodeloos de 
wegen verstoppen; verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen te nemen die inspelen op het 
verzoek van de particuliere gebruikers om vernieuwing;

4. wijst erop dat de informatiesystemen en de ontwikkeling van intelligent vervoer van groot 
belang zijn voor de logistiek; spreekt zijn tevredenheid uit over de diverse initiatieven die 
op communautair vlak zijn genomen (SESAR, ERMTS, RIS en SafeSeaNet); roept de 
lidstaten ertoe op hun investeringen in infrastructuur en intelligente vervoerssystemen op 
te voeren, het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen en een interoperabel 
prijsstellingssysteem in te voeren, met de uitgifte van multimodale vervoersbiljetten, met 
als doel het gebruik en de interoperabiliteit van de diverse vervoersmodaliteiten te 
optimaliseren, het energieverbruik te beperken en de veiligheid te verbeteren;

5. acht het belangrijk dat het netwerk van stakeholders verder wordt ontwikkeld om de 
veiligheid van de infrastructuur en de voertuigen en de informatie van de gebruikers te 
verbeteren, de distributie van de goederen te bespoedigen en de desbetreffende 
bureaucratische procedures te vereenvoudigen;

6. spoort de Commissie en de lidstaten ertoe aan het onderzoek op het gebied van het 
vervoer, de veiligheid en de duurzame mobiliteit te intensiveren, positieve maatregelen te 
nemen die het gebruik van minder vervuilende vervoersmodaliteiten kunnen stimuleren, 
de logistiek en de bestaande infrastructuur te verbeteren, de al gefinancierde TEN-T-
projecten zo snel mogelijk te voltooien, en de programmering van de toekomstige 
vervoersnetwerken op een coherente en functionele wijze in de Lissabon-agenda te 
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integreren.


