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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. erkender, at EU skal bevæge sig hen imod en mere effektiv transportsektor, som bidrager 
til opfyldelsen af dens emissionsreduktionsmål og til at gøre Unionen mindre 
energiafhængig;

2. understreger, at energisparepolitik for transportsektoren ikke må hæmme mobiliteten, og 
at ethvert krav om emissionsreduktion skal evalueres med hensyn til indvirkningen heraf 
på konkurrenceevnen; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor 
via afbalancerede politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske 
aktører;

3. fremhæver informations- og kommunikationsteknologiens enorme potentiel med hensyn 
til at begrænse transportemissioner inden for person- og godstransport; understreger 
nødvendigheden af at fremme innovative løsninger, såsom optimal planlægning af ruter, 
kombineret transport eller informationsudveksling mellem køretøjer og infrastruktur; 
minder om, at brugen af informations- og kommunikationsteknologi kan bidrage til at 
begrænse rejsebehov;

4. påpeger, at europæisk forskning kan skabe nye løsninger til fremme af 
transporteffektivitet, og støtter Kommissionens strategiske tiltag med henblik herpå; 
mener, at der er behov for mere effektive måder til markedsføring af forskningsresultater;

5. slår til lyd for, at bæredygtige biobrændstoffer tillægges større betydning i EU's 
energimix; anfører imidlertid, at indførelse af en højere procentdel af biobrændstoffer skal 
forberedes, kommunikeres og gennemføres omhyggeligt, at alle relevante interessenter 
skal være parate til levere den ønskede brændselssammensætning på tidspunktet for 
indførelse af den pågældende ændring, og at de offentlige myndigheder skal forklare 
følgerne af eventuelle ændringer af brændselssammensætningen;


