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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet bedömer att energieffektiviteten hos de olika transportsätten har ökat 
de senaste åren och därmed möjliggjort en kraftig minskning av koldioxidutsläppen per 
kilometer. Parlamentet anser dock att de relativa förbättringarna när det gäller skadliga 
utsläpp motverkas av en stadigt ökande efterfrågan inom transportsektorn, särskilt 
vägtransporter. Parlamentet påminner om att den täta stadstrafiken står bakom 40 procent 
av koldioxidutsläppen och 70 procent av övriga utsläpp av föroreningar från fordon.

2. Europaparlamentet anser att endast genom ett driftskompatibelt transportsystem kommer 
det i framtiden att bli möjligt att på bästa sätt kombinera användningen av olika 
transportsätt samt att öka energisparandet. Parlamentet understryker i detta sammanhang 
vikten av att internalisera externa kostnader för att återupprätta balansen i användningen 
av olika transportsätt och för att, när det är möjligt och nödvändigt, främja användningen 
av de transportsätt som är minst förorenande.

3. Europaparlamentet menar att informations- och kommunikationsteknik (IKT) tillsammans 
med Galileosystemet för satellitnavigering kommer att göra det möjligt att optimera 
trafikflödet och minska trängseln i och mellan städer. Parlamentet konstaterar att alltför 
många tunga fordon ofta kör tomma eller halvtomma och därmed orsakar onödig trängsel 
på vägarna. Parlamentet ber medlemsstaterna att föra en politik som främjar hushållens 
efterfrågan på innovation.

4. Europaparlamentet understryker den betydelse som informationssystem och utveckling av 
intelligenta transporter har för logistiken och välkomnar de olika initiativ som har tagits på 
gemenskapsnivå (t.ex. Sesar, ERTMS, RIS och SafeSeaNet). Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att intensifiera investeringarna i infrastruktur och intelligenta 
transportsystem, främja användningen av kollektivtrafik samt införa ett multimodalt, 
driftskompatibelt biljettutställande i syfte att optimera användningen av och 
driftskompatibiliteten mellan olika transportsätt, minska energiförbrukningen och 
förbättra säkerheten.

5. Europaparlamentet framhäver vikten av att utveckla sakernas Internet för att förbättra 
infrastruktur- och fordonssäkerheten samt användarinformationen, påskynda sorteringen 
av varor och minska byråkratin.

6. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att stärka forskningen 
inom transport, säkerhet och hållbar rörlighet, vidta åtgärder som främjar användning av 
de minst förorenande transportsätten, förbättra befintlig logistik och infrastruktur, att 
snabbt slutföra de TEN-T-projekt som redan är finansierade, samt att planera framtida 
transportnät på ett integrerat, sammanhängande och funktionellt sätt som bidrar till att 
uppnå Lissabonmålen.


