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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, ως την αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί προς έναν αποδοτικότερο κλάδο των μεταφορών, 
ο οποίος συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών του και στην 
ελάττωση της ενεργειακής εξάρτησης·

2. τονίζει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών δεν πρέπει 
να συντελούν στον περιορισμό της κινητικότητας και ότι τυχόν απαιτήσεις μείωσης των 
εκπομπών θα πρέπει να αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η μετάβαση στον κλάδο των ενεργειακά αποδοτικών 
μεταφορών μπορεί να επιτευχθεί μόνο χάρη σε μια σταθμισμένη προσέγγιση πολιτικής 
που παρέχει κατάλληλα κίνητρα στους οικονομικούς φορείς·

3. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των ΤΠΕ για τη μείωση των εκπομπών στις επιβατικές 
και εμπορευματικές μεταφορές· υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν καινοτόμες 
λύσεις, όπως ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός διαδρομής, η διατροπικότητα ή η 
επικοινωνία οχήματος-υποδομής· υπενθυμίζει ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση της ανάγκης μετακίνησης·

4. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή έρευνα μπορεί να αποφέρει νέες λύσεις για αυξημένη 
αποδοτικότητα στις μεταφορές και χαιρετίζει τη συναφή στρατηγική προσέγγιση της 
Επιτροπής· πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για αποδοτικότερους τρόπους εμπορικής 
αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων·

5. τάσσεται υπέρ της αυξημένης αναλογίας των βιώσιμων βιοκαυσίμων στο ενεργειακό 
μίγμα της ΕΕ· σημειώνει, εντούτοις, ότι η θέσπιση τυχόν υψηλότερου ποσοστού 
βιοκαυσίμων προϋποθέτει καλή προετοιμασία, προβολή και εκτέλεση, ότι όλα τα 
ενεχόμενα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει, κατά το χρόνο θέσπισης, να είναι σε θέση να 
παράσχουν τον απαιτούμενο συνδυασμό καυσίμων, και ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
εκθέσουν τις συνέπειες από ενδεχόμενη αλλαγή στο συνδυασμό καυσίμων.


