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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu i 
Turystyki, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że wydajność energetyczna różnorodnych środków transportu zwiększyła się w 
ostatnich latach, przyczyniając się do znacznego ograniczenia emisji CO2 na kilometr; jest 
jednakże zdania, że względna poprawa w obszarze szkodliwych emisji została 
zneutralizowana przez stały wzrost popytu w sektorze transportu, zwłaszcza drogowego;
przypomina, że intensywny ruch miejski jest odpowiedzialny za 40% emisji CO2 i 70% 
emisji pozostałych zanieczyszczeń pochodzących od pojazdów;

2. jest zdania, że jedynie poprzez stworzenie interoperacyjnego systemu transportowego 
będzie w przyszłości możliwe jak najlepsze łączenie różnorodnych środków transportu i 
poprawa energooszczędności; podkreśla w związku z tym znaczenie internalizacji 
kosztów zewnętrznych w celu zrównoważenia wykorzystywania różnorodnych środków 
transportu oraz wspierania, tam gdzie to możliwe i konieczne, wykorzystywania mniej 
zanieczyszczających środków transportu;

3. jest zdania, że technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) w połączeniu z systemem 
nawigacji GALILEO pozwolą na optymalizację ruchu kołowego i ograniczenie 
zatłoczenia w ruchu miejskim i międzymiastowym; zauważa, że zbyt wiele ciężkich 
pojazdów podróżuje często bez załadunku lub z połowicznym załadunkiem, niepotrzebnie 
zwiększając zatłoczenie na drogach; wzywa państwa członkowskie do przyjęcia polityki 
wspierającej popyt na innowacje ze strony użytkowników prywatnych;

4. podkreśla znaczenie, jakie mają dla logistyki systemy informacyjne oraz rozwój 
„inteligentnych” środków transportu; z zadowoleniem przyjmuje różnorodne inicjatywy 
podjęte na szczeblu wspólnotowym (takie jak SESAR, ERTMS, RIS oraz SafeSeaNet); 
zachęca państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji w infrastruktury i „inteligentne” 
systemy transportu, do promowania korzystania ze środków transportu zbiorowego oraz 
do wprowadzania multimodalnych i interoperacyjnych systemów sprzedaży biletów celem 
optymalizacji wykorzystania i interoperacyjności różnych rodzajów transportu, 
ograniczenia zużycia energii i zwiększenia bezpieczeństwa;

5. podkreśla znaczenie rozwoju internetu przedmiotów w celu poprawy bezpieczeństwa 
infrastruktury i pojazdów, lepszego informowania użytkowników, przyśpieszenia 
dystrybucji towarów i ograniczenia związanych z tym procedur biurokratycznych;

6. zachęca Komisję i państwa członkowskie do intensyfikacji badań w sektorze transportu, 
bezpieczeństwa i mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, do przyjęcia 
pozytywnych środków na rzecz wykorzystywania mniej zanieczyszczających środków 
transportu, poprawy logistyki i istniejącej infrastruktury, zakończenia w krótkim terminie 
już finansowanych projektów TEN-T oraz zaplanowania w zintegrowany, spójny i 
funkcjonalny sposób przyszłych sieci transportowych zgodnie z realizacją strategii 
lizbońskiej.


