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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. признава, че ЕС трябва да се стреми към по-ефикасен транспортен сектор, който да 
допринесе за постигането на целите му за намаляване на емисиите и за 
понижаването на енергийната зависимост;

2. подчертава, че свързаните с икономии на енергия политики за транспортния сектор 
не трябва да водят до ограничаване на мобилността, като всички изисквания за 
намаляване на емисиите трябва да се оценяват по отношение на въздействието им 
върху конкурентоспособността; смята, че ефикасен от гледна тока на ресурсите 
транспортен сектор може да бъде постигнат единствено чрез балансиран 
политически подход, който предоставя на икономическите субекти правилните  за
тях стимули;

3. изтъква големия потенциал на ИКТ за намаляването на емисиите от транспорта при 
превоза на пътници и товари; подчертава необходимостта от насърчаване на 
новаторски решения, като оптимизираното планиране на маршрута, 
интермодалността или комуникацията между превозните средства и 
инфраструктурата; припомня, че ползването на ИКТ може да помогне за 
намаляването на нуждата от пътуване;

4. отбелязва, че научните изследвания в ЕС могат да подсигурят нови решения за 
увеличаването на ефикасността на транспорта, и приветства стратегическия подход 
на Комисията в това отношение; смята, че са нужни по-ефикасни методи за 
комерсиализация на резултатите от научните изследвания;

5. пледира за засилване на ролята на устойчивите биогорива в енергийния микс на ЕС; 
при все това отбелязва, че въвеждането на по-висок дял биогорива трябва да се 
подготви, съобщи и реализира правилно, съответните заинтересовани лица трябва 
да са готови да доставят изисквания горивен микс към момента на въвеждането, а 
публичните органи трябва да разясняват последствията от всяка промяна в горивния 
микс.


