
PA\796427SL.doc PE430.700v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2009/2096(INI)

8. 12. 2009

OSNUTEK MNENJA
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za promet in turizem

o trajnostno naravnani prihodnosti prometa 
(2009/2096(INI))

Pripravljavec mnenja: Antonio Cancian



PE430.700v01-00 2/3 PA\796427SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\796427SL.doc 3/3 PE430.700v01-00

SL

POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da se je energetska učinkovitost pri številnih prevoznih sredstvih v zadnjih letih 
izboljšala, kar je občutno zmanjšalo emisije CO2 na kilometer; vendar meni, da je stalno 
povečevanje povpraševanja v prometnem sektorju, zlasti v cestnem prometu, izničilo 
izboljšanje pri emisijah škodljivih plinov; opozarja, da so zastoji v mestih razlog za 40 % 
emisij CO2 in 70 % drugih emisij iz vozil, ki prispevajo k onesnaženju;

2. meni, da bo v prihodnosti mogoče najbolje kombinirati uporabo različnih prevoznih 
sredstev in izboljšati energetski prihranek samo z interoperabilnim prometnim sistemom; 
poudarja, da je pomembno internalizirati zunanje stroške, da bi se ponovno vzpostavilo 
ravnovesje pri uporabi različnih prevoznih sredstev in da bi se v primerih, ko je to 
mogoče, spodbujala uporaba prevoznih sredstev, ki manj onesnažujejo;

3. meni, da bodo informacijske in komunikacijske tehnologije skupaj s satelitskim 
navigacijskim sistemom Galileo omogočile, da se bodo prometni tokovi optimizirali ter 
zmanjšali zastoji v mestnem in medmestnem prometu; ugotavlja, da se prepogosto zgodi, 
da težka vozila potujejo brez tovora ali so natovorjena na pol in tako po nepotrebnem 
obremenjujejo ceste; od držav članic zahteva, naj sprejmejo politiko, ki bo podpirala 
povpraševanje zasebnih uporabnikov po inovacijah;

4. poudarja, da so logistika in informacijski sistemi pomembni za razvoj inteligentnega 
prometa; izraža podporo števolnim pobudam na ravni Skupnosti (kot so projekt SESAR, 
sistem ERTMS, storitve RIS in sistem SafeSeaNet); poziva države članice, naj povečajo 
naložbe v infrastrukturo in inteligentne prometne sisteme, naj spodbujajo uporabo javnega 
prevoza in naj z izdajanjem večnamenskih vozovnic uvedejo interoperabilno tarifo, da bi 
se optimizirala interoperabilnost različnih prevoznih sredstev, zmanjšala poraba energije 
in izboljšala varnost;

5. poudarja, da je te teme pomembno razviti na svetovnem spletu, da bi se izboljšala varnost 
infrastruktur in vozil ter informacij za uporabnike, pospešila distribucija blaga in skrajšali 
s tem povezani birokratski postopki;

6. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo raziskave v sektorju prometa, varnosti in 
trajnostne mobilnosti, naj sprejmejo pozitivne ukrepe za podporo uporabi prevoznih 
sredstev, ki manj onesnažujejo, naj izboljšajo obstoječo logistiko in infrastrukturo, naj v 
kratkem času dokončajo že financirane projekte TEN-T in naj prihodnja prometna 
omrežja v skladu z izvajanjem lizbonske agende načrtujejo na integriran, koherenten in 
funkcionalen način.


