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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. recunoaște că eficiența energetică a diferitelor moduri de transport a crescut în ultimii ani, 
făcând posibilă o reducere considerabilă a emisiilor de CO2 per kilometru; consideră totuși 
că progresele relative înregistrate în materie de emisii nocive au fost anulate de creșterea 
constantă a cererii în domeniul transporturilor, în special în transportul rutier; reamintește 
că 40% din emisiile de CO2 și 70% din celelalte emisii poluante produse de vehicule sunt 
generate în urma congestionării traficului în zonele urbane;

2. consideră că numai printr-un sistem de transport interoperabil va fi posibil în viitor să se 
combine în cel mai fericit mod utilizarea diferitelor moduri de transport și să se 
optimizeze economia de energie; în acest context, subliniază importanța internalizării 
costurilor externe pentru a reechilibra utilizarea diferitelor moduri de transport și pentru a 
promova, în măsura posibilităților și în raport cu necesitățile, utilizarea mijloacelor de 
transport mai puțin poluante;

3. consideră că tehnologiile informației și comunicării (TIC), împreună cu sistemul de 
navigație prin satelit Galileo, vor permite o optimizare a fluxurilor de trafic și reducerea 
congestionării traficului urban și interurban; constată că multe vehicule grele circulă 
adesea fără încărcătură sau încărcate pe jumătate, îngreunând traficul în mod inutil; 
solicită statelor membre să adopte politici de susținere a cererii de inovații din partea 
utilizatorilor privați;

4. subliniază importanța pe care au sistemele de informații și dezvoltarea transporturilor 
„inteligente” pentru logistică; salută diversele inițiative luate la nivel comunitar (printre 
care SESAR, ERTMS, RIS și SafeSeaNet); invită statele membre să-și majoreze 
investițiile în infrastructurile și sistemele „inteligente” de transport, să promoveze 
utilizarea transporturilor publice și să introducă un sistem de tarifare interoperabil, cu 
bilete valabile pentru mai multe moduri de transport, pentru a optimiza utilizarea și 
interoperabilitatea diferitelor moduri de transport, a reduce consumul de energie și a 
ameliora siguranța;

5. evidențiază importanța dezvoltării internetului obiectelor pentru a îmbunătăți siguranța 
infrastructurilor și a vehiculelor și informarea utilizatorilor, pentru a accelera distribuția 
mărfurilor și a reduce procedurile birocratice aferente;

6. încurajează Comisia și statele membre să susțină cercetarea în sectorul transporturilor, al 
siguranței și al mobilității sustenabile, să adopte măsuri pozitive pentru a favoriza 
utilizarea modurilor de transport mai puțin poluante, pentru a ameliora logistica și 
infrastructurile existente, a termina într-un termen scurt proiectele RTE-T deja finanțate și 
a programa noile rețele de transport de o manieră integrată, coerentă și funcțională și să 
acționeze în vederea realizării agendei de la Lisabona. 


